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Napirendi javaslat  
 

1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A hegyközségekről szóló törvényjavaslat (T/9238. szám, új/átdolgozott változat a 

T/8604. szám helyett)  

(Tiffán Zsolt, Babák Mihály, Horváth István és Balázs József (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. a) Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés (J/9230. szám)  
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(Első helyen kijelölt bizottságként)  

b) Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 

határozati javaslat (H/… szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Gőgös Zoltán (MSZP) távollétében Harangozó Gábornak (MSZP)  
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) távozása után Hanó Miklósnak (Fidesz) 
Harangozó Gábor (MSZP) távollétében Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Szentirmay Zoltán főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Jójárt Eszter szakértő (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Kapronczai István főigazgató (Agrárgazdasági Kutatóintézet)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc)  

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm már az egyes napirendi pontokhoz érkezett kormányzati tisztviselőket! A szabály 
szerint először a napirendről döntünk. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a 
napirendhez. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ezek szerint fogunk haladni, 
hogyha a bizottság is elfogadja - erről kérek szavazást. Ki az, aki egyetért a beterjesztett 
napirendi pontokkal? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, ezek szerint 
fogunk haladni. …Egy-két képviselőt láttam már, de itt nem látom… (Gőgös Zoltán a 
terembe lép.) Igen, az alelnök úr itt van, és talán még Tiffán Zsoltot láttam, hogy fizikailag itt 
van. (Közbeszólások: Itt van a folyosón.) Határozatképesek vagyunk nélküle is, de valaki 
esetleg jelezze neki, hogy elkezdődött a bizottsági ülés! (Megtörténik.)  

A polgári törvénykönyvr ől szóló T/7971. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pont a polgári törvénykönyvről szóló törvénytervezethez benyújtott 
módosító indítványok megvitatása. A bizottság tárgykörébe utalt módosító indítványokat 
kigyűjtve megkaptuk. Köszöntöm Czepek Gábor urat és segítő kollégáit a KIM részéről, ha 
esetleg ők is szót kapnak, kérem, majd a válaszadásnál vagy a nyilatkozatnál mondják be a 
nevüket a jegyzőkönyv vezetése miatt.  

A kigyűjtés az ajánlástervezet 50. pontjával kezdődik, méghozzá a Második könyv 
címén. Az 50. ponthoz lapozunk, amely Schiffer András indítványa az ajánlástervezet szerint. 
A kormány álláspontját kérdezem.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Először is annyit engedjen meg, hogy végig tárcaálláspontot fogok mondani, 
mert a kormány még nem tárgyalta a módosítókat, és amennyiben bővebb indoklást kérnek, 
akkor nyilván jelzik majd, és akkor én azt igyekszem megadni. Egyébként a tárca nem 
támogatja ezt a módosítót.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, a bizottság nem támogatja, 
egyharmadot sem kapott. 

Az 51. indítvány Gaudi-Nagy Tamás és társai javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 52. indítvány Steiner Pál és képviselőtársai javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Nem. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 
róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

Az Ötödik könyv címén a 224. sorszámú indítványt kellene megkeresni - ez már a 
második kötetben lesz szerintem. Az ajánlástervezet második kötetében a 224. indítványhoz 
kérem szépen megkeresni. Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség.  
A 227. indítvány következik. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdés, észrevétel van-e? (Varga Géza: Indoklást 

szeretnék kérni.) Igen, indoklást kér Varga Géza képviselőtársunk a 227-eshez. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

álláspontja szerint ugyan a módosító javaslatban foglalt indokok valósak, de azok 
önmagukban nem teszik indokolttá, hogy a kártalanítás fizetésére köteles személyét 
meghatározó főszabály a javaslatból kimaradjon. Nincs akadálya annak, hogy a főszabálytól 
eltérő rendelkezést a kisajátításról szóló törvény megállapítson, mint ahogy egyébként a mai 
hatályos szabályok is így tesznek. Magyarul ugyanoda tudunk jutni, ami már a múltkor is 
felmerült a bizottság előtt, hogy ágazati szabályokban el lehet térni a Ptk.-tól.  

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot 
sem kapott. 

A 228. indítvány következik, amely kapcsolódik a 230-ashoz. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 229-es Papcsák Ferenc indítványa.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 231. indítványról mi a tárca álláspontja?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
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A 234. indítvány Gaudi-Nagy Tamás és társai indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Varga Géza: Indoklást kérek.) Indoklást kér 

Varga Géza képviselőtársunk a 234-eshez.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A magánjogi 

kódexben foglalt generális közös tulajdoni döntéshozatali szabály tipikus esetek esetében 
megfelelően alkalmazandó. Az olyan nagyszámú tulajdonosi közösség esetén, amelyről a 
módosító javaslat szól - elsősorban termőföldtulajdon esetén fordul elő ez -, erre vonatkozóan 
továbbra sincs akadálya annak, hogy ágazati szabály eltérően rendelkezzen a Ptk.-tól. Ezt nem 
a Ptk.-ban, hanem nyilván egy földtörvény esetében vagy egyéb jogszabályban kell 
megfelelően szabályozni. 

 
ELNÖK: Igen, erre szándékunk is van; megjegyzem, osztatlan közösnél például 

várhatóan lesz most módosítás. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs 
további. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem 
kapott. 

A 235. indítvány Gaudi-Nagy Tamás és társai javaslata.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. (Varga Géza: Indoklást kérek!) 
 
ELNÖK: Indoklást kér Varga Géza. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A szótöbbséges 

döntés megtámadására vonatkozó szabály nyilván a közös tulajdoni döntéshozatal esetében, 
itt is azt tudom mondani, hogy megfelelően alkalmazandó, de a nem tipikus helyzetekben a 
tulajdonostársak nagy számára tekintettel célszerűbb lenne ezt is ágazati törvényben 
szabályozni. Úgyhogy mindig ugyanoda tudunk jutni, hogy úgy érezzük, ennek a helye nem a 
Ptk.-ban van.  

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

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 236-os Gaudi-Nagy Tamás és társai indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Varga Géza: Indoklást kérek.) Indoklást kérünk. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tulajdonosi 

közösség döntési autonómiájának védelme nyilván feladata a magánjognak. Semmis 
szerződés esetén semmisségre csak az hivatkozhat, és a szerződés semmisségének 
megállapítása iránt peres eljárást az indíthat, akinek ehhez jogi érdeke fűződik, vagy akit erre 
törvény feljogosít. Ebből következően a közös tulajdont érintő jogszabálysértő határozat 
megtámadására sem lehet jogosult bárki, hanem csak az, akinek a jogi érdekeit sérti ez a 
határozat. Ez a generális magánjogi szabályozásból következik. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Kisebbség. Egyharmadot sem kapott. 
A 258-as a következő. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. (Varga Géza: Indoklást kérek!) 
 
ELNÖK: Ez Magyar Zoltán indítványa. Itt kapcsolódó is van, a 259-es, ezzel együtt 

fogjuk tárgyalni. Indoklást kér Varga Géza. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Jogi személy javára korlátozott időre létesíthető haszonélvezet maximális időtartamának 
további csökkentése nem indokolt, állami tulajdon tekintetében elegendő a haszonélvezeti jog 
időtartamára külön törvényben adott esetben rövidebb időtartamot megállapítani. Tehát állami 
tulajdonú ingatlan hasznosítása egyébként sem haszonélvezet keretében történik, hanem 
vagyonkezelői jog engedése a tipikus hasznosítási forma. Ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Mint ahogy a most benyújtott földügyi vegyes törvénykezésben, a 

haszonélvezeti jog, ha jól láttam, 20 évre lesz korlátozva. Tehát éppen ezért az ágazati 
törvényben már kezdeményeztük is. 

Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Kisebbség. Egyharmadot sem kapott. 

A 260-as indítvány, amely Papcsák Ferenc indítványa. A tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ez többség. 
A 262-es indítvány Szilágyi Péter és társai indítványa. A tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Egyharmadot sem kapott. 
A 263-as indítvány a következő… 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: … amely Gaudi-Nagy Tamás és társai indítványa. (Varga Géza: Indoklást 

kérek!) Indoklást kér Varga Géza képviselőtársunk. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló okiratok tartalma a javaslat hivatkozott 
rendelkezése szerint nemcsak az érintettek hozzájárulása esetén, hanem akkor is 
megismerhető, ha bárkinek ehhez joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági 
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szüksége van. 
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A közvagyon védelme meghatározott szervezetek jogszabályon alapuló kötelezettsége. 
A jogsértés pedig az ebből fakadó jogok érvényesítésére ad lehetőséget a sértett számára, így 
a normaszöveg kiegészítése álláspontunk szerint nem szükséges. 

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

támogatja? (Szavazás.) Kisebbség. Egyharmadot sem kapott. 
A 266-os indítvány, amely Magyar Zoltán indítványa. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. (Varga Géza: Indoklást kérek!) 
 
ELNÖK: Indoklást kér Varga Géza képviselőtársunk. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A rendelkezés indokolt, mert olyan tények is feljegyezhetők, amelyektől az ingatlanra 
vonatkozó valamely jog érvényesíthetősége és gyakorolhatósága függ. Vannak olyan 
feljegyezhető tények is, amelyeknek van jogosultja, például az elidegenítési és terhelési 
tilalom. Igaz viszont az is, hogy a rendelkezés jelenlegi megfogalmazása ezt a tartalmat nem 
megfelelően, illetve félreérthetően fejezi ki. Ezért adott esetben szükséges lehet egy módosító 
javaslat, amelyen gondolkodunk mi is, és a tartalmára rácsatlakozva, adott esetben formailag 
megfelelően kezeljük és igyekszünk majd benyújtani. 

 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ha erre a szándékra valamilyen biztosítékot is kaphatnánk, 

hogy ha kapcsolódóként beadja az előterjesztő, akkor ez teljesen megnyugtató volna, és akkor 
így tudnánk azt, hogy mi adjunk-e be kapcsolódót vagy sem. Tehát abba a huzavonába nem 
mennénk bele, hogy ha az ellenzék adja be, akkor kevésbé fogadja meg a kormány, ha 
módosítóként beadja a kormány, nekünk teljesen megfelelő. 

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A tárca részéről erre abszolút van szándék, még a szakértői bizottság képviselőivel kívánunk 
egyeztetni, de nem hiszem, hogy ellenvetés lenne, úgyhogy a magunk részéről szorgalmazni 
fogjuk ennek a beadását szakmai szinten. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Rendben van, akkor a jegyzőkönyvben benne van. 
 
ELNÖK: Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, 

egyharmadot sem kapott. 
A 295-ös, amely kapcsolódik a 345-öshöz, Schiffer András indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Szabó Rebeka: Indoklást szeretnék kérni!) Indoklást 

kérünk. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A törvényjavaslatunk indokolásának 590. oldala, ha valaki utána akar keresni, kifejezetten 
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tárgyalja ezt a problémát. A szabályozás a VI. könyv 145. §-án keresztül tudatosan kizárja az 
igények kumulációját, a jogosult kártérítési igényét a kötelezettel szemben csak a 
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint érvényesítheti. A 
javaslat szerint a kontraktuális kártérítési felelősség annyira közel kerül az üzemben tartó 
felelősségéhez, hogy egy adott káreset megítélésénél mind a kimentés, mind a megtérítendő 
károk tekintetében ugyanarra az eredményre lehet jutni mindkét felelősségi alakzat esetében, 
ezért nincs értelme annak, hogy a törvény kiemelje a tényállás természetes közegéből a 
szerződéses viszonyok közül. 

Tehát az eredmény ugyanaz lenne. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 296-os indítvány, amely Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai indítványa. A tárca 

álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. (Varga Géza: Indoklást kérek!) 
 
ELNÖK: Indoklás? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A vállalkozások közötti szerződésben megvalósuló fizetési késedelem javaslatbeli szabályai 
egy 2011/7-es EU-irányelvhez kapcsolódnak, mégpedig a 12. cikk (1) bekezdéséhez, amelyen 
alapuló jogharmonizációs kötelezettséget teljesítjük. Figyelemmel az irányelvre, lehetséges a 
hitelező számára kedvezőbb rendelkezések megalkotása is, amelyek körében értékelni kell, 
hogy 2005 márciusától a mai napig a jegybanki alapkamat mértéke nem haladta meg a 8 
százalékot, így a javaslatban szereplő szabály a hitelező számára kedvezőbb, mint a 
módosítási javaslat mértéke. 

Egyébként a szerződéses viszonyokra tekintettel, a felek szabadon állapodnak meg a 
kamat mértékében, tehát nagyobb késedelmi kamatot is megállapíthatnak, ettől nincsenek 
elzárva, a törvény csak egy minimumot ad meg. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Egyébként megjegyzem, hogy ha a 

jegybanki alapkamat folyamatosan csökkenni fog - és erre nagy esélyünk van -, akkor a 
kétszerese szorzó lehet, hogy kisebb lesz, mint amit a törvény előír, a 8 százalékot, mert 
látom, hogy a szigorítás irányába szerette volna az előterjesztő ezt elvinni. De lehet, hogy nem 
fog neki teljesülni ez a szándéka, a gazdasági teljesítmények és a jegybanki alapkamat 
csökkenése továbbra is ezt az irányt mutatja, amit most a csökkenő irány. 

Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 297-es indítvány, Ertsey Katalin és képviselőtársai indítványa. A tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 298-as indítvány Papcsák Ferenc indítványa. 
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DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Támogatjuk. 

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

támogatja? Kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Ez többség. 
A 299-es indítvány Ertsey Katalin és képviselőtársai indítványa. A tárca? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Szeretnék kérni egy indoklást. 
 
ELNÖK: Tehát a 299-esnél a 6 hónap, egy év variáció. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A javaslat által megjelölt 6 hónapos időtartam a fogyasztási cikkek adásvételének és 
kapcsolódó jótállásának egyes vonatkozásairól szóló 1999/44-es EK-irányelv 5. cikk (3) 
bekezdésén alapul, annak meghosszabbítását álláspontunk szerint a technikai fejlődés nem 
indokolja. 

A fogyasztónak hat hónapon belül kell a hibát csak felismernie, amelynek körében az 
információs egyenlőtlenség nem értelmezhető álláspontunk szerint. 

 
ELNÖK: Ebben mi a nemzetközi gyakorlat? Tudunk-e ilyet? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én nem tudok erről beszámolni, de utánanézünk, ha elnök úr igényli. 
 
ELNÖK: Ez egy fogyasztóvédelmi aspektus. Ma délelőtt is erről van egy általános vita 

a parlamentben. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Akkor átadom kolléganőmnek a szót, ő ezt a témakört jobban ismeri. Jójárt Eszternek hívják. 
 
ELNÖK: Szívesen vennénk. 
 
DR. JÓJÁRT ESZTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszöntöm önöket. Köszönöm a szót. Itt különbséget kell tenni az igényérvényesítési 
határidő között és aközött, hogy a hibának a felismerésére mennyi időt enged a jogszabály. 
Hogy mennyi időt enged a jogszabály, azt az irányelv, az említett 99/44-es irányelv 
2 hónapban határozza meg, és ez egységes az EU összes tagállamában. Ez tehát nem a 
kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló határidő, hanem a rejtett hiba 
észlelésére nyitva álló határidő, ahol a fogyasztók számára eleve kedvező, hogy azt mondjuk, 
hogy ha 2 hónapon belül észlelte, akkor az egy ilyen azonnali, haladéktalan észlelésnek 
minősül. 

 
ELNÖK: 2 hónapot tetszett mondani?  
 
DR. JÓJÁRT ESZTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: Mert én hetet értettem.  
 
DR. JÓJÁRT ESZTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Kettő.  
 
ELNÖK: Kettő, tehát ehhez képest mi jobban védjük a fogyasztót a 6 hónap 

megjelöléssel.  
 
DR. JÓJÁRT ESZTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Rendben, ezt akartam tudni. Köszönöm szépen.  
 
DR. JÓJÁRT ESZTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Kérem! 
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
egyharmadot sem kapott. 

A 301. indítvány Ertsey Katalin és képviselőtársa javaslata, amely kapcsolódik a 302-
eshez. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 312-es a következő tárgyalandó indítványunk, amely Gaudi-Nagy Tamás és 

képviselőtársai benyújtott indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. (Gőgös Zoltán: Miért támogatja? - Varga 
Géza: Át kell térnünk a magyar nyelvészetre, abban nagyobb sikereket érünk el.) Mindenki 
találja meg a helyét ebben a küzdési ciklusban! 

A 313-as Papcsák Ferenc indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyhangú igen.  
A 318-as a következő indítvány, amelyet Gaudi-Nagy Tamás nyújtott be 

képviselőtársaival. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. (Varga Géza: Indoklást kérek.) 
 
ELNÖK: Indoklást kérünk. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 10 százalékos 

szabály a jelenlegi hatályos szabály átvétele, amellyel szemben eddig, a 12 éves előkészítő 
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munka alatt nem merült fel kifogás sem a gazdaság, sem a jogalkalmazás oldaláról. Az arány 
százalékos megadása pedig a jogszabályok bevett módszere, ezért van a százalékos megoldás, 
a 10 meg azért van, mert nem merült fel kifogás korábban vele kapcsolatban. Ennyi az 
indoklás.  

 
ELNÖK: Ühüm. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. …Nem 

tudom, az előterjesztő a „vagy a többet” variációban azt is feltételezi, hogy az átvevő köteles a 
többet is átvenni? Ezt komolyan gondoljuk, vagy ez életszerű? Mert a 10 százalék vagy az 
egyötöde, az 20 százalék, és ezen van egy vita, hogy mennyivel térhetnek el a szerződésben 
vállalt mennyiségtől, de a javaslattevő felfelé is el szeretne térni, és az azért egy nagy kérdés, 
hogy a felvásárló pénzügyileg tudja-e teljesíteni a 20 százalékkal több termék megvételét. Én 
ezt egy nagyon furcsa felvetésnek találom. (Varga Géza: Jogászok!)  

Ha kérdés, észrevétel nincs a továbbiakban (Senki nem jelentkezik.), akkor szavazzunk 
róla! Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem 
kapott. 

A 356-os a következő indítványunk, amelyet Schiffer András nyújtott be. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Szabó Rebeka: Indoklást kérek.) Indoklást kérünk 

ehhez, a 356-oshoz.  
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kártérítési jog 

alapelve, lényege és kiindulópontja a teljes kártérítés elve, amelynek értelmében a károkozó, 
illetve a kárért a jog által felelőssé tett személy mindazon károk megtérítésére kötelezhető, 
amelyeket okozott, illetve amelyekért a jog egyéb szempontok figyelembevételével felelőssé 
teszi. A kármérték meghatározása szempontjából az okozatosságnak, a kár, illetve a kártérítés 
fogalmának, módjának és mértékének, továbbá a károsulti közrehatásnak alapvető 
relevanciája van. A hatályos Ptk. és a javaslat szerint is e fogalmak kellően rugalmasak ahhoz, 
hogy a teljes kártérítés elvének szem előtt tartásával a bíró eldönthesse, hogy a környezeti 
károkért adott esetben milyen jellegű és mértékű kártérítés az, amely a teljes kártérítés 
elvének megfelel. Ez a javasolt magánjogi szempontból normatív tartalmú szövegként 
nehezen értelmezhető, bizonytalan mondatra nincsen szükség.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot 
sem kapott. 

A következő a 394. indítvány, Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Itt már 

indokolnék is, mert nyilván fel fog merülni, egy elég húsbavágó kérdésről van szó. Nem 
támogatja a tárca, arra figyelemmel, amit már az általános vitára bocsáthatóság kapcsán is 
mondtunk, hogy el lehet térni a Ptk.-tól, nincs szükség ennek a kiemelésére. A javaslat 
következetesen kivette a Ptk.-ból azokat a szövegrészeket, amelyek külön törvényre utalást 
tartalmaznak, tehát sehol nem tartalmaz a javaslat olyan utalást, hogy törvény eltérően 
rendelkezhet. Ez egy tudatos jogalkotói technika volt, hiszen eltérően rendelkezhet törvény, 
ezért nem kellett kimondani. Úgyhogy a jogalkotónak lehetősége van arra, amit itt a képviselő 
úr indítványoz, nincs szükség ennek a megjelenítésére a Ptk.-ban.  
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ELNÖK: Olyannyira, hogy a most tárgyalt, a termőföldszerzésről szóló 

törvényjavaslatban egyértelműen definiáltuk a korlátos szerzési feltételek mellett, hogy az 
öröklés, a hagyatékolás természetes, tehát megengedő folyamat, még azok számára is, akik 
nem teljesítik a földműves fogalmát, ebben a különleges helyzetben tehát mégiscsak 
szerezhetnek termőföldet. (Magyar Zoltán: Ez a baj!) 

Úgy látom, hogy nincs olyan további indítvány, amelyről… Ja, erről nem szavaztunk, 
elnézést! (Szabó Rebeka jelzésére:) Kérdés van ehhez, Szabó Rebeka? (Szabó Rebeka: Nem, 
majd utána!) Én hibáztam, elnézést kérek! 

A 394-esről még szavaznunk kell. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 
Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Én nem látok előre kijelölve olyan indítványt, amelyről szavaznunk kellene még, de 
úgy látom, Szabó Rebekának van még ehhez kérdése. 

 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Csak annyi, hogy van a 319. módosító 

indítvány, amelyet Schiffer András nyújtott be, és amely ilyen mezőgazdasági árukról szól. 
Csak csodálkozom, hogy az nincs itt a listában, és arról nem szavazunk, bár nem nagyon van 
kétségem, hogy a kormány vagy legalábbis a tárca vajon támogatja-e, de mégiscsak szavazni 
kellene róla, ha egyszer agrártéma. Kérdezem, hogy erről nem kell-e itt beszélni.  

 
ELNÖK: Ilyen lehetséges, a nagyszámú benyújtott módosító indítvány átvizsgálása 

esetén, az előkészítéskor kimaradhatott, és azért vagyunk mi, hogy ezt esetleg észrevegyük. 
Egyébként, mint tudjuk, bármely, a jegyzékben szereplő módosító indítványról kérhetjük a 
bizottság állásfoglalását.  

A 319. indítványra térjünk át, amely Schiffer András javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezzük. 

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja, azért, mert magánjogilag a lehetetlenülés szabályai pont megfelelő alapot 
képeznek arra, hogy kezeljék ezt a problémát.  

 
ELNÖK: Szintén olyannyira, hogy pontosan erről a témakörről külön törvényben 

rendelkeztünk 2010 őszén, ha jól emlékszem. Nemleges tehát a válasz. Van-e kérdés, 
észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott, bizottságunk tehát nem 
támogatta. 

Most kérdezem meg, hogy van-e még olyan, az ajánlástervezetben található indítvány, 
amelyről bármely bizottsági tagunk szavazást kérne. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.  

Akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium munkatársainak a jelenlétet.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönjük 

szépen.  
 
ELNÖK: Az első napirendi pont tárgyalását tehát lezárom. 
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A hegyközségekről szóló T/9238. számú törvényjavaslat (új/átdolgozott változat a 
T/8604. szám helyett) 

Módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra, ami a hegyközségekről szóló törvénytervezethez 
benyújtott módosító indítványok megtárgyalását jelenti. Köszöntöm a tárca részéről Andréka 
Tamást és Sztanev Bertalant! Az ajánlástervezet szerint fogunk haladni. 

Az 1. módosító indítványt Demeter Ervin nyújtotta be egy eléggé sajátos indítványi 
tartalommal, amelyet a jogi előkészítők nem is látnak házszabályszerűnek: törölni szeretné az 
egész törvényt.  

Erről nekünk nem tudom, hogy ilyenkor kell-e egyáltalán döntenünk, csak a 
házszabályszerűségről kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki úgy látja, hogy 
házszabályszerű ez az indítvány, az kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ezt ti úgy látjátok, 
hogy házszabályszerű? (Magyar Zoltán: Abszolút!) Oké, lehet, az ellenzék úgy látja, hogy 
házszabályszerű. Ez a totál házszabályszerűtlen, csak szeretném megjegyezni, de a többség 
mindenesetre úgy látja, hogy ez nem házszabályszerű, ezért az 1-es javaslatról érdemi vitát 
nem nyitok. (Gőgös Zoltán: Nem is kellene.) 

A 2-es módosító indítvány Font Sándor indítványa. Az előterjesztőt kérdezem először, 
és utána a tárcát. 

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca is támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Alelnök úr! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ezzel kapcsolatban elég sok módosító van, hogy akkor 

mi is legyen az 500 hektárnál kisebbel. Akkor gyakorlatilag ez lenne a vége a történetnek? 
Tehát több hasonló ilyen módosító van. Szerintem ez így rendben van, csak azért kérdezem, 
mert akkor a többinél is túl vagyunk rajta. 

 
ELNÖK: Az előterjesztőnek adok szót. 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Gőgös képviselőtársamnak mondom, hogy Font elnök úr 

javaslata teljes mértékben az ehhez kapcsolódó módosítókat érintve is, abszolút mértékben 
rendezi ezt a kérdést. (Gőgös Zoltán: Jó, értem. Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Pontosabban ez egy kérdéskört rendez az én véleményem szerint is, három 

olyan borvidéket, amelyben egy hegyközség működik, de kisebb lehet a területeken 
nyilvántartott szőlőhektárszám, mint az 500 hektár, amely alapdefinícióként került 
megfogalmazásra. Szeretném megjegyezni, hogy ebben a kérdéskörben van egy olyan 
kérdéskör is, hogy az 500 hektár alatt egyáltalán lehet-e bármilyen feltétellel hegyközséget 
működtetni. Itt ez az irányultság az egy hegyközség egy borvidék logikáját teszi rendbe, és 
tartok tőle, hogy amit Gőgös Zoltán mondott, az a kérdéskör még csak ezután kerül majd 
sorra. 

Tehát a 2-es indítványt az előterjesztő és a tárca támogatja. További kérdés? (Nincs 
jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? Aki igen, ezt kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. 
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A 3. számú indítvány Habis László indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 4. számú indítvány Gőgös Zoltán indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Indoklást kérek, mert ez az, amiről beszéltünk. 
 
ELNÖK: Az indoklást ki adja elő? Az előterjesztő vagy a tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca. A felvetéssel a 

probléma az, hogy itt egy köztestület létéről van szó. Bár a hatályos hegyközségi törvényben 
is van egy hasonló szabály, de ez totál alkotmányellenes. Tehát egy köztestület léte nem 
függhet egy másiknak a döntésétől. Az a törvényi szabályok alapján vagy megfelel a 
szabályoknak és akkor létrehozható, illetve működhet vagy nem. De ez egyedi döntéstől nem 
tehető függővé. 

 
ELNÖK: Értem, tehát jogelméleti a nemleges válasz. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: De itt azért szakmailag majd meg kell beszélni, erről majd kérünk 

valamilyen adatsort, hogy itt a 300 hektár környéki hegyközségek esetleges működéséről van 
szó, mert néhány évvel ezelőtt volt már egy elég szigorú működésihatár-emelés, amelynek 
következtében jelentősen lecsökkent a mai napra 121-re – ha jól emlékszem – a hegyközségek 
száma, és ekkor a 300 hektár még megengedett működési határ volt, annak ellenére, hogy 
most a jogi álláspont az, hogy az is alkotmányellenes. 

Az a kérdés, hogy először is tisztázni kell, hogy a 300 és 500 hektár közötti 
hegyközségeknél van-e arra tapasztalat, hogy ezek működőképesek lehetnek. Az én 
meglátásom szerint egyébként erre igenleges a válaszom, csak az a kérdés, hogy ki legyen az, 
aki ezt esetlegesen az 500 hektár alatt, de 300 hektár fölötti hegyközségeknél a működést 
megengedi? Ez törvényi felhatalmazás legyen, törvényi felhatalmazásban nem függhet egy 
másik szervtől, most már ezt értjük, de mi van, ha ők ezt maguk vállalják, mint autonóm, 
hiszen ők döntik el, hogy ki a hegyközség, tehát a törvény is erről szól, hogy egy körzetben 
szerveződő szőlész és borász társadalom megalakítja úgymond a hegyközséget, és ezt maguk 
mondják ki, hogy vállalják a működés feltételeit. 

Én csak azt akartam kérdezni, hogy szakmailag tisztázódott-e az, hogy az 500 
hektárnál kisebb, de 300 hektárnál nagyobb hegyközségek tényleg működésképtelenek-e? 
Erre én még nem kaptam egyértelmű választ, ha ezt tisztáznánk, akkor kellene azt tisztázni, 
hogy ezt milyen feltételek esetén engednénk működtetni. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az nem jelenthető ki, 

hogy ha 500 hektárnál kisebb, akkor működésképtelen, mert most is vannak 500 hektárnál 
kisebb működő hegyközségek. Ugyanakkor az önálló hegyközség alakításának a feltételeit 
normatív módon kellene a törvényben rögzíteni. Tehát akkor egy feltételrendszert kell 
felállítani, hogy ha azokat teljesíti, akkor működhet a hegyközség, nyilván ott is kell egy alsó 
határt húzni, de akkor nem 500, hanem 300, de ez már egy következő döntés kérdése. 

Ugyanakkor attól függetlenül, hogy önálló hegyközséget nem alakíthatnak, lesz 
hegyközség, mert egy másik hegyközségbe olvad be. Tehát nem maradnak az ott gazdálkodók 
hegyközség nélkül, egy másik hegyközségbe beolvadva folytathatják a tevékenységüket. 
Tehát ott ugyanúgy taggá válnak, ugyanazokkal a jogokkal fognak rendelkezni. Ha mondjuk 
földrajzi indokok alátámasztják, akkor lehet részközgyűléseket tartani. Tehát hogy úgy 
mondjam, az autonómiájuk valamilyen mértékben nyilván csökken, de nem szűnik meg. 

 
ELNÖK: Jó. (Varga Géza jelentkezik.) Látom Varga Géza jelzését. 
Szeretnénk majd kérni a részletes vita megindulásáig egy olyan kimutatást, hogy hány 

jelenlegi hegyközséget érint az 500 hektáros határmódosítás, magyarul: hánynak kell majd 
beolvadni. Ezek fizikailag hol vannak, melyik az a legközelebbi hegyközség, amibe be kell 
hogy olvadjanak, és ez mekkora távolságot jelent ügyintézésben. Mert én tartok attól, hogy 
ezeknél a hegyközségeknél – én értem ezt a beolvadási kényszert, de ez egy komoly távolsági 
átfedést is fog jelenteni a jelenlegi és a majdan beolvadó, amelybe beolvad, annak a 
hegyközségi központjához képest, magyarul: majd ott lesz csak hegybírósági ügyintézés, ha 
jól értjük. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem jól értjük. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tehát a törvényjavaslatnak 

az indokolásban egy elég határozottan megjelenített célja, hogy nem egy hegybíró lesz egy 
hegyközségben. A hegybírók számát az igényekhez kell hozzáigazítani, földrajzi és egyéb 
elrendezéshez, a hegyközségi tagok számához, tehát nem egy hegybíró lesz, nem egy 
központban lehet majd intézni az ügyeket. A hegyközség maga döntheti el, hogy ő hol, milyen 
központban, illetve hogy hány hegybírót szeretne. Ők pályáztatják meg a hegybírói helyeket, 
ők bírálják el és tesznek javaslatot a HNT felé. 

Tehát ha egy hegyközség úgy dönt, hogy számára több központban több hegybíró 
biztosítja a megfelelő működést, ezt megteheti. 

 
ELNÖK: Akkor mi a logikai kényszer mégis a 300 hektáros határ eltörlésére ezek 

után, ha még ugyanannyi alkalmazottat is alkalmazhatnak netán? (Varga Géza: A 
hatalomközpontosítás.)  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Alapvetően ez a működést 

olcsóbbá teszi. (Dr. Ángyán József: Mivel teszi olcsóbbá?) Azért, mert a hegyközség 
szerveinek, illetve tisztségviselőinek a száma ezáltal csökken, nem lesz annyi elnökség, nem 
lesz annyi elnök. 

 
ELNÖK: De tisztázzuk, ezek ingyen látják el a feladatukat, tehát itt nincs juttatás. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem kell annyi közgyűlést 
tartani. (Zaj, közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Maradjunk annyiban, mert Varga Gézának szeretnék szót adni, hogy kérjük 

ezeket az adatokat, hogy hányat érintene, milyen távolsági konstellációk állnának elő, és 
egyáltalán miért félünk attól, hogy 300 hektáros hegyközségek is önálló alapítási jogot 
kaphatnának úgy, mint ahogy eddig volt, ha még helytelen is a jelenlegi szabályozás, akkor 
ezt küszöböljük ki. 

Tehát ha életvitelszerűen működne, akkor ezen nagyon gondolkodjunk el, ne sértsük 
meg azokat a hegyközségeket, akik úgy érzik, hogy ők autonóm jogaikat szeretnék 
gyakorolni. Nem látom okát a sértésnek, mert én úgy érzem, hogy ők sértve érzik majd 
magukat ebben a pillanatban rögtön, ha ezt érzékelni fogják. Most adok szót Varga Gézának. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Elnök úr sok mindent elmondott azokból 

az érvekből, amelyeket én magam is elmondtam volna ezzel kapcsolatban. Világosan látszik 
itt az a szándék, amit az általános vitában is már többször elmondtunk, elmondtam, hogy a 
kormánynak van egy központosítási szándéka, én ezt hadd nevezzem 
hatalomközpontosításnak, ugyanakkor viszont a résztvevők, a szereplők, az érintettek részéről 
pedig szeretnék megőrizni jobban az autonómiájukat. 

Itt ez a kérdés küzd egymással. Mert azok az érvek, amelyeket most elmondott a 
főosztályvezető-helyettes, azok - mondjuk - nem győztek meg, maradjunk ebben a nagyon 
finom kifejezésben! Ezért a másik, a következő módosító javaslat, amely az enyém, és 
hasonlóan ugyanezzel a témával foglalkozik, csak annyit tesz hozzá, hogy minden érv…, akár 
kompromisszumosnak is lehetne nevezni, és nem tudom, áttérhetünk-e a másikra, a 
következőre, hiszen annyira összefüggenek… 

 
ELNÖK: Tartalmilag arról szól, tehát nyugodtan.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Arról szól. Az tehát kompromisszumosnak volna tekinthető, 

hogy az adott hegyközségi szervezet javaslatára. Ebben benne volna az autonómia is, és, igen, 
felül lehetne bírálni, hogy nem akarnak-e a vesztükbe rohanni, vagy ilyeneket mondhatnék, de 
felnőtt emberek miért akarnának a vesztükre rohanni? Hadd döntsék el, hogy hány közgyűlést 
akarnak tartani, hogy hány önkéntes tisztségviselőt akarnak megválasztani, mert ők majd 
eldöntik, hogy a távolságok figyelembevételével vagy éppen hogy annak a borvidéknek, 
amelyikhez csatolni akarják, valóban ugyanazok-e az érdekei, ugyanazok-e a fő szempontjai, 
ugyanazok-e a fő rendezési elvei, s a többi. Muszáj, hogy ezt a döntést meghagyjuk a helyiek 
kezében, erről szól ez a történet, és szerintem a többi módosítónál is ez a kétféle szemlélet fog 
huzakodni egymással, és mindig is azt fogjuk képviselni, hogy a helyi döntéseket jobban meg 
kell hagyni, sokkal jobban a helyi érintettek kezében kell hagyni. Azt gondolom, erre ez egy 
háthidaló javaslat lehetne, hogyha ezt az adott hegyközségi szervezet kéri, javasolja, 
indokolja, akkor lehessen így dönteni.  

Az, amit a főosztályvezető-helyettes úr mondott, hogy a normatívába állapítsuk meg, 
egy normatívában megállapítani azt, hogy hogyan működjön valami, abszolút az 
önkormányzatiság elve ellen megy. Ezt világosan látni kellene. Felvállalhatja persze a 
kormány, de azért ezt látni kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Valóban érthetetlen, az érvelés 

meg egyszerűen elfogadhatatlan. Szerves fejlődésben alakultak ki ezek a borvidékek (Gőgös 
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Zoltán: Így van!), a termőtájak, nem véletlen, hogy az egyik borvidék kisebb méretű, a másik 
nagyobb méretű, a méretek is összefüggnek a tájak adottságaival. Ostobaság lenne ezzel a 
szerves fejlődéssel szembemenve, ahol a közösség maga már megszerveződött, és működtette 
eddig is ott az életet, és kiválóan működött ez a dolog. Ostobaság lenne valami olyan 
adminisztratív korlátot hozni ezzel a szerves fejlődéssel szemben, amit biztosan fel fogja 
borítani a társadalmi békét is, meg természeti szempontból sem összetartozó egységeket von 
össze. Amikor a Nagybereket lecsapolták - hogy egy más példát mondjak - azt mondták, majd 
ott hullámzó búzamezők lettek, és nem lettek, mert én láttam, ha 10 mázsa búza termett, akkor 
azt mondták, hogy rekordtermés volt. Ostobaság a természetes fejlődési folyamattal szemben 
bármilyen normatív szabályozást hozni, nem értek egyet vele. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm. Csak röviden szeretnék hozzászólni. Teljes 

mértékben egyetértek akár a 4., akár az 5. ajánlási számú módosító indítvány tartalmával. Én 
is valami hasonlót szerettem volna, csak kicsit radikálisan lecsökkentettem a hegyközségek 
minimális méretét (Közbeszólások. - Derültség.), de annál nagyobb azért természetesen lehet. 
Mindenesetre nekem is az volt a célom, hogy a helyi közösség autonómiáját tartsuk 
tiszteletben, és a már kialakult természetes határokat ne bíráljuk felül. Számomra 
tulajdonképpen bármelyik kompromisszumos módosító javaslat tartalma elfogadható, és 
mindenképpen fontosnak tartanám, hogy a bizottság is fontolja ezt meg, és támogassa 
valamelyiket pártállástól függetlenül, mert azt gondolom, hogy teljesen szakmai szempontból 
is ez volna a célszerű. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor majd szeretném a figyelmükbe ajánlani a 9. számú indítványt, amely 

elég pontosan próbálja szerintem ezt a kérdéskört feszegetni. De most egyelőre a 4. 
indítványnál tartunk… (Gőgös Zoltán: Sőt, a 7-es is! - Dr. Andréka Tamás jelzésére:) 
Elnézést, a tárcának adok szót.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ahogy az elején mondtam, 

olyat nem lehet, hogy a hegyközség léte egy másik döntésétől függjön, tehát mindenképpen 
úgy van, hogy ha normatív feltételeknek megfelel, akkor létezhet, ha nem felel meg, nem 
létezhet. De szerintem az egész problematikát megoldja, hogyha az 500 hektáros limitet 
kicserélik (Gőgös Zoltán: 300-ra levisszük.) 300 hektárra (Gőgös Zoltán: Már meg is 
egyeztünk!), és akkor ez egy bizottsági módosítóval megoldható. Ugyanakkor annyit 
hozzátennék, hogy a hegyközségek területe nem a földrajzi viszonyokhoz, hanem a 
települések közigazgatási határához igazodik (Dr. Ángyán József: És a település mihez 
illeszkedik?), tehát mondjuk ez az érvelés nem egészen állta meg a helyét. De egy ilyen 
300 hektáros betűzéssel megoldható az egész probléma. (Gőgös Zoltán: Az szerintem 
mindenkinek jó lesz, mert most is annyi. - Varga Géza: Igen, mert annál kisebb nincs, jogos. - 
Gőgös Zoltán: Az már feszültséget nem okoz.)  

 
ELNÖK: A 4. indítványnál tartunk tehát. Annyi helyen megnyitásra került ez a 

kérdéskör, úgyhogy kapcsolódó módosító indítvánnyal, azt hiszem, többféle variációt is be 
fogunk tudni nyújtani.  

A 4. indítványnál tartunk, amely Gőgös Zoltán javaslata. Sem az előterjesztő, sem a 
tárca nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ez kisebbség, de az 
egyharmad miatt meg kell számolnom. Tisztázzuk, hogy hányan vagytok! (Varga Géza: Ez itt 
három. - Horváth Zoltánné: Megvan az egyharmad. - Magyar Zoltánnak:) Zoltán, akkor te 
nem szavazol két kézzel, ugye? (Magyar Zoltán: Nem, nem.) Jó. Mert az előbb még az történt. 
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Már csak a Jobbik megerősödése miatt néztem (Derültség.), mert négy kezet láttam az 
előbb… (Varga Géza: Benne van az is!) Nem tudtam, hogy időközi választások voltak. 
(Derültség.) Tehát így akkor az egyharmadot megkapta az indítvány.  

Varga Géza következő indítványa ugyanerről szól. Az előterjesztő és a tárca 
álláspontját kérdezem hivatalból.  

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Egyikük sem támogatja. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja…? (Varga 

Géza: Kérdésem volna!) Bocsánat, azt hittem, hogy kiveséztük, mert az előbb azt mondtad, 
hogy ehhez a kérdéshez tovább… (Varga Géza: Konkrét kérdésem volna.) Varga Gézának 
adok szót.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Az lenne a konkrét kérdésem, hogy esetleg dönthetnénk-e 

előtte az előterjesztő javaslatáról, hogy ezt a 300 hektár limitet egy bizottsági módosítóval… 
(Gőgös Zoltán: Nincs ilyen módosító, Géza!)  

 
ELNÖK: Azért nem javaslom a döntést, mert még előttünk áll a részletes vita, és a 

részletes vitában bárki benyújthatja ezt egységes szerkezetben, tehát végigvezetve az 
500 hektáros kérdéskört a 300-ra, és a részletes vitához benyújtott kapcsolódó módosító 
indítványok megtárgyalásakor a bizottságnak még mindig lehetősége van, hogy abszolút 
pontosítsa, ha véletlen bármilyen nyelvhelyességi vagy egyéb módosítást kell véghezvinnünk 
az előbb említett témakörhöz. Tehát ebben most nem tartom szükségesnek a döntést.  

Az 5. pontnál, Varga Géza indítványának a szavazásánál tartunk. Mind az előterjesztő, 
mind a tárca nemlegesen nyilatkozott. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez ugyanúgy 
egyharmadot kapott. 

Szabó Rebeka indítványa következik a 6. pontban. Megkérdezem az előterjesztőt.  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, 

egyharmadot sem kapott. 
Manninger Jenő indítványa következik, amely kapcsolódik a 8-ashoz. Az előterjesztő?  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 9. indítvány következik. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Szavazzunk róla! Én javasolni fogok ennek egy egyharmados verziót, 

csak azért, hogy a sokféle variáció között ez legyen az egyik, mert ez azt engedélyezné, hogy 
bizonyos esetekben hogyan kell figyelembe venni a hegyközségek alakítását, de hogyha 
egységesen döntünk a 300 hektárról, és az befogadásra fog kerülni, akkor ezek úgyis mind ki 
fognak esni a szavazási pontokban.  

Ki az, aki tehát támogatja L. Simon László indítványát? (Szavazás.) Egyharmad 
szavazást jelzek. Kisebbség, de egyharmadot kapott. 

Szabó Rebeka 10. sorszámú indítványához érkeztünk. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A 10. pontnál tartunk, az előterjesztő nem támogatta. A tárcát kérdezem.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: A tárca sem. Indoklást kér, Rebeka?  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Igen, illetve azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy az 

általános vitában is elmondtam, hogy mi fontosnak tartanánk továbbra is az egy tag, egy 
szavazat elv megőrzését - gondolom, ez koncepcionális különbség a kormány javaslatához 
képest, illetve képviselőtársaim javaslatához képest. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy 
mi ezt fontosnak tartjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja ezt az indítvány? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott.  
 
ELNÖK: A 11. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Az előterjesztő?  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott… (Szabó Rebeka: 
Miért?) Azért nem, mert most Ángyán József nem szavazott. (Varga Géza: Pedig már úgy 
megszoktuk! - Derültség. - Közbeszólások. - Varga Géza dr. Ángyán Józsefnek: Jóska, nem 
figyeltél? - Derültség.) Szabó Rebeka indoklást kért - megpróbáltam megadni. 
(Közbeszólások. - Derültség.) Egy kis csendet kérek! 

A 12. számú indítvány Manninger Jenő képviselőtársunk indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Egyikük sem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Varga Géza indítványa a 13-as. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, gyakorlatilag itt most megint a szavazati arányok 

kérdéséről szól mindegyik módosító, és esetleg az előbb 300 kontra 500 hektárhoz hasonlóan 
nem volna-e célszerű itt a bizottságban keresni valami kompromisszumot erre? Mert ez 
látható, hogy mindegyiknek sok ez a 10 százalék, hiszen erre számításokat lehet végezni. 
Horváth képviselőtársam az általános vitában mondta, hogy ott ne menjünk bele 
számmisztikába, majd a bizottságban, mondta ő is. Azt gondolom, hogy ezt meg kellene 
vizsgálni, és ebben egy kicsit az előbbi területmérethez hasonlóan valamilyen 
kompromisszumra jó lenne, ha jutnánk. Azt gondolom, hogy kifelé mindenképpen annak 
volna pozitív szakmai üzenete. Szóval ne daráljuk itt le őket, hogy nem meg egyharmad stb., 
hanem a tartalomra figyeljünk, hogy azért itt a kormánypárti képviselőtársaim részéről is van 
pozitív javaslat, az ellenzék szinte mindegyik képviselője részéről, tehát azt gondolom, hogy 
ez méltó arra, hogy valamilyen kompromisszumon kezdjen gondolkodni a bizottság. 

 
ELNÖK: Nem egészen így van. Az ellenzék olyan kérdésköröket próbál módosítani, 

ami a 3 hónapos tárgyaláson keresztül valamilyen szinten a borászati szakmai szervezeti 
képviseletek többségi döntésre jutottak. Ez azt jelenti, hogy nem mindegyik öt tárgyaló félnek 
volt egyértelmű az álláspontja az egyes kérdéskörökben, de többségi döntésre jutottak. Így 
például abban a kérdésben nem lehet újra vita, hogy egy tag egy szavazat, vagy pedig az általa 
megművelt területhez képest arányos szavazatot kapjon. A törvénytervezet logikája döntött, 
arányos szavazat lesz, ezt támogatták a szervezetek is. Persze aztán az arány kérdésében ekkor 
már viszont vita támadt. 

Tehát például Szabó Rebekának a javaslata, hogy térjünk vissza az egy tag egy 
szavazatra, ez most biztos, hogy nem fog működni, mert az egyik alapértékét veszítené el a 
benyújtott törvénymódosítás. 

Ugyanígy, hogy ha a százalékos mértéket lefelé folyamatosan csökkentjük, akkor 
megint eljutunk ahhoz, hogy egy tag egy szavazat. (Varga Géza: Na nem!) Dehogynem, alig 
lesz különbség. Ha pedig felfelé visszük, akkor pedig minél inkább felfelé visszük, akkor 
valóban megyünk az arányos képviselet felé, csakhogy itt előjön a túlsúly kérdése egy 
hegyközségen belül is. Ezen óriási vita volt a tanácskozó felek között, mire ez a 10 százalékos 
elv például a hegyközségi szinten megszületett. Tehát ha lefelé megyünk, akkor olyannyira 
lecsökkentjük, limitáljuk a felső szinten a területi mértékét, amelyben megint csak az lesz, 
hogy egy tagnak egy szavazata van. Akkor ugyanoda jutunk vissza. Ez egy nagy dilemma volt 
végig az egyeztetések alatt. Varga Gézának adok szót. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, követtük ezt a dilemmát, de azt gondolom, az, hogy 

ott a részt vevő szervezetek mindegyikével szemben tiszteletem, személyesen egyik 
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szervezetnek a képviselőjét sem ismerem, csak kizárólag a folyamat az, aminek a vizsgálata 
vezetett arra a megállapításra, hogy ott a szakmai szervezetek nagyságrendje, demokratikusan 
választottsága, tagsága stb., képviselt területarány, ez nem volt vizsgálva. Nem is baj. Nem ez 
a dolga egy ilyen egyeztetésnek. De hogy most a bizottság döntését alárendelni egy ilyen – 
hogy így mondjam – bocsánat, és nem a megbántás miatt, de egy ilyen esetlegesen összejött 
egyeztetésnek, azt gondolom, hogy ez így nem helyes indok. Ugyanakkor viszont nem azt 
kellene figyelembe vennünk, hogy voltak olyanok, akik ezt a 10 százalékost is támogatták, 
mert voltak olyanok is, akik nem. Csak a legegyszerűbb példát mondjam: ott tartunk, hogy 
egy tag, egy szavazat, innen induljunk ki, vagyis egy hektár, egy szavazat, vagy 0-5 hektárig 
egy szavazat, és van egy maximum 10 százalék. Vegyünk egy 500 hektáros hegyközséget, az 
500 hektáros hegyközségen belül az teljesen életszerű, hogy van egy 50 hektáros gazdaság, ez 
talán teljesen életszerű, annak az egyetlen 50 hektáros gazdaságnak van akkor 10 százaléka, 
tehát 10 százalék szavazata. Van egy közgyűlés, amiről megint csak átlagolva mondom, és itt 
a kormánypárti képviselőtársaim részéről is elhangzott, hogy általában mennyien vesznek 
részt ezeken a közgyűléseken, mondjuk 50-en, ha 50-ből egy darabnak van 10 százaléka, a 
másik 49-nek van… 

 
ELNÖK: Várjunk, ha elmegy! Tehát tisztázzuk. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Persze. 
 
ELNÖK: De miért pont a 10 százalékos megy el? Csak úgy kérdezem. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Én most csak feltételezem, valamilyen feltételezésből ki kell 

indulni, ennél lejjebb nem tudok menni, hogy egy se megy el a 10 százalékosok közül. Azt 
gondolom, hogy nem ez az életszerű. De valóban, amit én mondok, az csak egy elméleti 
lehetőség, de ennél aránytalanabb lehetőség már nincs is. De vehetünk ennél aránytalanabbat 
is… (Gőgös Zoltán: Ha öten vannak ott, mindent megbeszélnek, bármit eldönthetnek.) 

Így van, de éppen ezért nem kell hogy öten összebeszéljenek, nem akarok semmilyen 
összeesküvést látni mögötte, csak egy megy el. Egy 50 hektáros, egy nagyobb gazdaságot 
csak érdekel már annyira a sorsa, akik stratégiát készítenek, akik lobbiznak, hogy ez a törvény 
így menjen át. 

 
ELNÖK: Na, pont most indokolod meg azt, hogy miért kell a területarányosságot 

érvényre juttatni. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): A területarányosság felé akarnék elmozdulni. Itt különböző 

számításokat végeztem. Nem akarom mind felolvasni, legfeljebb ha itt tábla volna, akkor 
volna ennek értelme, mert akkor lehetne követni. De itt az 5 százalékra, a 10 százalékra és az 
egy, kettő, illetve három szavazat a francia modell szerint. Mindegyik itt van. Az 5 százalékos 
lenne egy megfelelő kompromisszumos javaslat, csak megzavartál itt az előbb, hogy 49 egy 
szavazatos gazda lesz és egy darab 10 százalékos. Akkor a 49-nek van 49 szavazata, mert egy 
hektár egy szavazat, és az egynek pedig meglesz az 50 hektáros, vagyis a 10 százalékos 
szavazata a hegyközségen belül. 

Tehát máris ő döntötte el, hogy mi történik a közgyűlésen. Azt gondolom, hogy ezt 
arányosnak nevezni enyhén szólva is csúsztatás. Ugyanakkor, ha ez 25 százalékban lenne 
korlátozva, és megnéznénk a gyakorlatot, még egyszer mondom, amire kormánypárti 
képviselőtársaim is hivatkoztak, hogy hányan szoktak ezen részt venni, mi az életszerű, akkor 
az 5 százalékossal még mindig nagyobb lehetőséget adunk azoknak, akik valóban a pénzüket, 
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az egzisztenciájukat, a szakmai tudásukat, a profizmusukat, stb., nem sorolom, beletették, de 
mégsem semmizné ki a kicsiket olyan mértékben. 

Kormánypárti képviselőtársaim, itt az a tét, hogy érdektelenné tesszük azokat, akiknek 
0-5 hektár közötti szőlőültetvényük van, és ez az érdektelenség is a koncentráció felé visz, ha 
a szavazati arányokkal is a koncentrációt segítjük, akkor a magyar szőlészet tovább fog 
pusztulni, tovább fognak csökkenni a hektárok, illetve hacsak nem az a hátsó szándék, hogy 
nem baj, ha a kicsik kihullanak, majd a jelen lévő nagyok még nagyobbak akarnak lenni, és 
majd ők felvásárolják. Ha ezt összehozzuk a földforgalmi törvény most folyamatban lévő 
vitájával, akkor ezek mind nagyon káros folyamatok. 

Tehát én arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy van az egy tag, egy szavazat, van a 
francia példa 1, 2, 3 szavazattal, van az 5 százalékos javaslat és van a 10 százalékos javaslat. 
Ha most ezt visszük fel egy skálára, akkor az én javaslatom, miszerint az 5 százalékot is 
fogadjuk el, akkor ez még mindig a skálának a felé a vége felé visz, ahol valóban a 
nagyobbaknak az érdeke is jól megjelenik. 

Azt ugyancsak, amit az előbb a 300 hektár kontra 500 hektár esetében mondtam, ez 
ismét az 5 százalék egy kiváló kompromisszumos javaslat lenne. Ha ez érdekes és tovább 
folytatjuk ezt, akkor nagyon szívesen elmondom a konkrét számokat, különböző részvételi 
arányokra csináltam számítást, hogy ha 40-en vesznek részt, ha 50-en, ha 60-an, mindegyik 
esetben ezeket végigvittem. Az egy ember, egy szavazatot nem, hiszen ezt a szakmai 
szervezetek is – noha először abból indultak ki, de ezt túllépték. 

Tehát egy kompromisszumos javaslatot szeretném, ha a bizottság ebben is kidolgozna, 
és nem a részletes vitán lepergetni megint, aztán szavazás és akkor túlmenne rajtunk ez a 
dolog, mert történelmi felelősségünk merülhet fel később. 

 
ELNÖK: Mindegyik az általad megemlített szavazási variáció ott volt két és fél 

hónapig a tárgyaló bizottságok előtt. Nem ez nyerte el a tetszést. Az a kérdés, hogy az első 
verzióval, amit levettünk napirendről, amit Tiffán Zsolt benyújtott, az volt a kifogás, hogy 
nem volt egyeztetés. Most két és fél hónapon keresztül volt egyeztetés, és döntő mértékben 
ezek a számok kerültek elő. Ez lett benyújtva. Most az a kérdés, hogy figyelembe vesszük-e… 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, október 3-ától nem telt el két és fél hónap. 
 
ELNÖK: Akkor két hónap. (Gőgös Zoltán: Csak hogy pontosak legyünk!) Rendben. 

Négy alkalommal közel 5 óra hosszás egyenkénti vitában alakultak ki ezek az álláspontok, és 
volt olyan, ami még akkor sem dőlt el, maga a szakma nem tudott döntésre jutni néhány 
általatok is vitatott kérdésben. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, szót kérek.  
 
ELNÖK: Van-e más hozzászóló is? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor újra 

megadom a szót Varga Gézának. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, ez az egyeztetéssel kapcsolatos indoklása megint 

nem állja meg a helyét, illetve ez nem befolyásolhat bennünket, hiszen talán éppen Tiffán 
képviselőtársam mint előterjesztő említette meg, hogy amikor a tárgyalások eljutottak egy 
bizonyos szintig, akkor Feldman helyettes államtitkár úr azt mondta, hogy jó, akkor így nem 
tudunk tovább tárgyalni, politikai döntés fog születni. (Gőgös Zoltán: Már meg is született!) 
Ezzel a szóval, ezzel a kijelentésével annulálja mindazt az indokolt, amit most az elnök úr 
elmondott. (Gőgös Zoltán: Nyerjél választást! Sajnos ez van!) Most egy politikai döntést 
próbál a szakma, a szakmai bizottság befolyásolni. Innentől kezdve fontosak voltak azok az 



 25 

előkészítő tárgyalások, de az elmondottak miatt nem vezettek eredményre. Én azt gondolom 
tehát, hogy ezt a politikai döntést igyekezünk befolyásolni, és én nem teszek mást, mint azt, 
hogy a politikai döntést egy konszenzus alapján… Én azt gondolom, hogy ennél korrektebb 
megoldás vagy lépés nem lehetne. (Közbeszólások.) Ez, hogy egyeztetés volt… 

 
ELNÖK: Vissza kell utasítanom. Több mint 90 százalékában véleményem szerint 

egyezség született, a vitatott kérdésekben nem született, erről dönteni kellett, és az előterjesztő 
döntött, ezt a változatot nyújtotta be - aztán mindenki megvitatja, hogy szerinte jó-e. Az 
előterjesztőnek adok szót. (Varga Géza: Elnök úr, minőségi kérdésben…) Az előterjesztőnek 
adtam szót, Varga Géza. 

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miközben Varga Géza itt 

világvégét vizionál, és számításokba kezdett, politikai számításokba, ahol egyébként a 
kistermelő, aki éppen úgy meg van becsülve ebben a törvényjavaslatban, hiszen minden 
megkezdett hektár egy szavazat. Az elnök úr elmondta azt, amit el szerettem volna mondani: 
ezekben a kérdésekben nem volt teljes konszenzus, mint előterjesztő én vállaltam a 
felelősséget, és így adtam be ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: És 
ezért fogunk 2014 után új kormányt alakítani. - Derültség. - Gőgös Zoltán: Nincs ezzel semmi 
gond, majd visszacsináljuk! - Varga Géza: Ha 2014-ben a Jobbik kerül kormányra, ezt biztos 
meg fogjuk változtatni! - Közbeszólások, derültség.) 

 
ELNÖK: A 13. indítványnál tartunk. Javaslom, hogy most még ne futtassuk le a 2014-

es választások eredményeit, mindenki készüljön inkább rá, mint hogy úgy érezze, hogy már 
meg is nyerte azt! A 13. indítványnál tartunk tehát, amely Varga Géza javaslata. Sem az 
előterjesztő, sem a tárca nem támogatja. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Ez kisebbség, egyharmadot kapott. 

A 14. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Az előterjesztő?  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik. - Gőgös Zoltán: Ugyanez a 

másik is igazából.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 
egyharmadot sem kapott.  

A 15-ös Varga Géza indítványa, egy kicsit más indítvány. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot 

sem kapott.  
A 16-os Gőgös Zoltán indítványa. Az előterjesztő?  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 17-es Varga Géza indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van? (Senki nem jelentkezik.) Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 18. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Miért? Hadd kérdezzem meg! 
 
ELNÖK: Indoklást kérünk.  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Véleményem szerint az előhaszonbérlet megszüntetése… 

(Gőgös Zoltán: Ez nem az!)  
 
ELNÖK: Várjunk! Ez a 18-as, az elnök, alelnök kérdése, hogy melyik legyen a 

szőlészeti vagy a borászai szekcióból. 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Itt valami csúszás van. (Egyeztetés.)  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Mi ezzel a baj? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez részben összefügg a 

24-es és a 25-ös módosítóval, amelyeknek viszont a támogatását fogjuk javasolni. Alapvetően 
a borvidéki tanácsban… 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Akkor nem kérek indoklást, elfogadom azokat. Most már 

értem. Csak a névvel, a benyújtóval van baj, nem a tartalmával. (Derültség. - Közbeszólás a 
kormánypárti képviselők soraiból: Tudod te! - Sáringer-Kenyeres Tamás: Megvilágosodás!) 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem egészen, mert a 24-es és a 25-ös nem egészen ugyanez. (Varga Géza: A 

17-esre ugyanez vonatkozik, de azt más színben adtuk be, ez azért vicces! - Közbeszólások. - 
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Sáringer-Kenyeres Tamás: Ez nagyon érdekes lesz a szó szerinti jegyzőkönyvben! - Gőgös 
Zoltán: Nem az számít! - (Varga Géza: Ami jó, az jó! - Gőgös Zoltán: Akkor szavazzunk, 
Sanyi!) Várjunk már! Most már én is keresem az én indítványaimat. (Derültség.) A tárcának 
adok szót. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 17-es és a 18-as 

indítvány a borvidéki tanács vonatkozásában mondaná ki azt, amit a 24-es és a 25-ös a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsával kapcsolatban. Azért tartjuk jobbnak, hogyha a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsában jelenik ez meg, mert jobbnak tartjuk, ha a borvidéki 
tanácsban kompromisszumos módon születik a döntés, tehát nem determináljuk előre azt, 
hogy az elnököt a szőlész, az alelnököt meg a borász szekció választja, hanem ott saját maguk 
dönthessenek bármilyen irányba. Ugyanakkor a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában, amely 
országos szinten reprezentálja a szőlész-borász szervezeteket, ott viszont, tekintettel a 
szőlészet hangsúlyosabb jelenlétére a termékpálya vonatkozásában, elfogadhatónak és 
támogathatónak tartjuk azt, hogy a javaslat, módosító javaslat szerint kerüljön 
megfogalmazásra a törvény. Ugyanez borvidéki szinten nem feltétlenül szükséges, ott inkább 
feszültséget gerjesztene, ha előre determinálva lenne az érintettek döntési lehetősége. (Gőgös 
Zoltán: Szerintem meg így lesz, de mindegy!)  

 
ELNÖK: Most a 18-as javaslatnál tartunk, amelyhez indoklásképpen, válaszként 

elmondta a tárca, hogy miért nem támogatja. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja…? 
(Varga Géza: Még egy kérdés!) Még kérdés van? Elnézést! Varga Gézának adok szót. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ennek kapcsán az volna a kérdésem, hogy látja azt az 

előterjesztő és a kormány - ennek a hegyközségi tanácsnak a háromszintűsége megvan, azzal 
mindenki egyetért -, hogy az alsó szinten a szőlőterülettel nem rendelkező borászoknak nincs 
szavazati joga, csak fizetési kötelezettsége. Akkor a következő szinteken gyakorlatilag már 
szavazhatnak, vagy ott már valahogy azért részt vesznek, vagy azzal megoldottuk, hogy az 
első szinten kizártuk őket, akik azért mégiscsak olyan 20 százalékos szereplői a rendszernek? 
Tehát ezt a felépítését, hogy a szőlőterülettel nem rendelkező borászoknak, feldolgozóknak 
vagy felvásárlóknak szokták őket nevezni, vagy a törvény annak nevezi őket, hogy minél 
inkább ilyen, kvázi pejoratív szerepet sugalljon számukra, de hogy vannak ezek? Akkor ők 
végképp ki vannak-e zárva, vagy a második és a harmadik szinten valamilyen módon azért 
mégiscsak képbe kerülnek?  

 
ELNÖK: A tárcának adok szót.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A szőlőterülettel nem 

rendelkező felvásárlók nincsenek kötelezve arra, hogy hegyközségi tagok legyenek, 
lehetnek… (Varga Géza közbeszól.) Nem, ez egy nagy különbség, nem kötelesek, míg 
mindenki más, ha ilyen tevékenységet, szőlészeti-borászati tevékenységet akar végezni, 
köteles a hegyközségi tagságra. A szőlőterülettel nem rendelkező felvásárló nem köteles 
hegyközségi tagságra, önkéntes alapon létesíthet tagsági viszonyt. Itt ez a különbség, hogy 
nem lesz a törvény erejénél fogva tagságra kötelezett. Ugyanakkor borvidéki szinten… 
(Varga Géza: Miért nem?Miért nem?! - Sáringer-Kenyeres Tamás: Hadd mondja végig a 
mondatot!) Bocsánat, ezt a gondolatmenetet hadd vigyem végig! Borvidéki szinten nem a 
hegyközségi tagok szavaznak, hanem a hegyközségi tagok által választott küldöttek, tehát a 
borvidéki tanácsnak a küldöttek képezik a tagságát.  

Ami pedig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát illeti, terveink szerint a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa alkalmas lesz arra, hogy szakmaközi szervezeti elismerést nyerjen. A 
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Hegyközségek Nemzeti Tanácsa vonatkozásában tehát azért kell speciális működési, 
döntéshozatali rendszert kialakítani, hogy a szakmaközi szervezeti elismeréshez szükséges 
feltételnek, vagyis a paritásos döntéshozatali rendszerbeli szabálynak meg tudjon felelni.  

A legutolsó kérdésre pedig, hogy a felvásárlót miért nem kötelezzük hegyközségi 
tagságra a törvény erejénél fogva, annyit, hogy a felvásárlók a működüket tekintve nem 
kötődnek direkten valamelyik hegyközséghez, minden évben onnan vásárolnak föl, ahol a 
piaci viszonyok alapján számukra ez a legkifizetődőbb, ahol a legolcsóbban jutnak hozzá a 
szükséges alapanyagokhoz. Igazából ők azok, akik dílerek, viszonteladók, megvásárolják és 
továbbértékesítik. Nem azért vásárolják meg, hogy tovább feldolgozzák a terméket, tehát nem 
előállítanak, pusztán kupecként kereskednek a szőlészeti-borászati termékkel. Ő tehát nem 
kötődik a hegyközséghez, neki teljesen mindegy, melyik hegyközségből vásárol fel, illetve 
annyiból nem mindegy, hogy ahol olcsóbb, onnan fog vásárolni, ezért hosszú távon nem 
kötődik az adott hegyközséghez.  

Valamelyik évben felvásárol abból a hegyközségből, nem indokolt, hogy a következő 
évben is ő ugyanabban a hegyközségben megjelenjen, pláne nem indokolt, hogy ennek 
megfelelően tagsági viszonyra kötelezzük, mert lehet, hogy a következő évben ő már egy 
másik hegyközség vagy egy másik borvidék területéről vásárol fel. 

 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Valóban ilyen is van, de én azt gondolom, hogy itt megint, 

ha az egy trikó jó mindenkire elvet követjük, akkor helytelenül járunk el, mert olyan is van, 
amelyik felvásárló tartályokat telepít egy adott borvidékre, a tartályokban érleli a bort, és csak 
palackozásra szállítja legfeljebb ki. Hogy ez a felvásárló ne kötődne ahhoz a térséghez, ezt 
nem lehet mondani, és valójában, ha jól értettem, akkor ezeket is kizárjuk ebből. 

Tehát megint differenciálni kellene. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A képviselő úr által 

említett felvásárló a borász, ő tovább-feldolgozási célból vásárol, terméket állít elő, ő a 
törvény fogalmai szerint borászati termelőnek minősül. Ő tagsági viszonyra kötelezett. (Varga 
Géza: Rendben.) 

 
ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Most egy kis segítséget kérek, most a 18-asnál tartunk? (Zaj, közbeszólások: Már a 

19-esnél!) Már a 19-esnél. Tehát Varga Géza Gőgös Zoltán indítványáért küzdött ilyen 
keményen. Ez zavart meg egy kicsit. (Gőgős Zoltán: Mert ugyanaz volt Gézáé!) 

A 19-es Manninger Jenő indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, de egyharmadot kapott. 
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A 20-as indítvány Gőgös Zoltán indítványa. (Gőgös Zoltán: Ezt kitárgyaltuk már!) Az 
előterjesztő? 

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott. 
A 21-es Nyitrai Zsolt indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ez van a benyújtott törvényben, nem? 
 
ELNÖK: Ez a 21-es. Szerintem ez a középső szintről… 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez a borvidék szintjéről 

szól. Itt a következő a probléma. Van olyan borvidék, ez a legtöbb borvidékre igaz, mondjuk a 
szekszárdi borvidéken két hegyközség van, Szekszárd és Báta. Ha mind a kettőnek 10 
százalék szavazata lenne, akkor ott soha az életben nem születne döntés, mert akkor a 
kettőnek együtt is csak 20 százaléka van. Tehát borvidéki szinten, bár logikusnak tűnne egy 
ilyen limit, de fogalmilag értelmetlen lenne bevezetni. 

 
ELNÖK: Nem. Elnézést, hogy belemegyünk a matekba. (Derültség.) A Hegyközségi 

Tanács szintjéről beszélünk most, az odaérkező küldött az őt delegáló hegyközség területi 
nagyságának arányában kap szavazati jogot. (Gőgös Zoltán: Igen, minden hektár után egyet.) 
És ezek után, ha két hegyközségből áll, akkor azok együttesen száz százalékot tesznek ki. 

Tehát a korlátozás innentől kezdve nem lehet, hogy 10 százalékra lemegy, és csak 10-
10 százalék lesz a szavazati jog. (Andréka Tamás: Azt mondtam, hogy akkor nem tudnak 
döntést hozni.) De nem lehet. Az egyiknek lehet, hogy több lesz és a 10 százaléknál megáll, 
de ha 10 százaléknál több a szavazati joga, akkor nyesi a rendszert, de akkor a másiknak meg 
kevesebbnek kell lenni, mert ha mind a kettő 50-50 százalékkal van, az egyiknek legyen 3500 
hektárja, a másiknak meg 5500 hektárja, ekkor együttesen 9000 hektárjuk van.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Akkor az egyik küldöttnek 

ezek szerint van 3500 szavazata, a másiknak meg… 
 
ELNÖK: Igen, és akkor most kellene az arányszámítás… 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Belimitálnánk 900-ra a 

szavazatukat. A kettőjüknek együtt lesz 1800 szavazata, és kellene 4500 a döntés 
meghozatalához. 

Tehát olyan szabálynak lenne létjogosultsága, amelyik azt mondja ki, hogy egyik 
hegyközség sem rendelkezhet a szavazatok többségével, magyarul hogy mindig 
kisebbségvédelem van. Tehát nyilván ha ketten vannak, az egyik nagyobb lesz a másiknál, 
akkor a nagyobb ne tudja mindig eldönteni egymaga a kérdést. Ilyen féknek lenne 
létjogosultsága, de sem 5, sem 10 százalékosnak nem, mert általában, a Kunság borvidék 
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kivételével a többi borvidékre az jellemző, hogy 2-3 hegyközségből állnak. Tehát ha ott 
belimitáljuk 5 vagy 10 százalékra, akkor ott soha nem lesz döntés. 

 
ELNÖK: Értem.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Olyan szabálynak lenne, 

hogy a több szavazatot… 
 
ELNÖK: Majd még matekozunk egy kicsit, most nem akarom ezzel rabolni az időt, 

elfogadom 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De az jó ötlet, amit mond, gondolkodni kellene rajta, 

hogy azt hogyan lehet kiküszöbölni, hogy ne kerülhessenek, ha ketten vannak, túlsúlyba. 
 
ELNÖK: Majd lesz egy általam benyújtott javaslat, nem kapcsolódó, amit én 

nyújtottam be a HNT szintjére, és ott az indoklási részében ugyanezt a logikát egyszer 
végigvezettem, hogy semmi értelme szerintem a szavazati korlátozásnak a hegyközség 
szintjétől feljebb, és ugyanez tükröződött vissza most már a tanácsi szinten, és szerintem 
ugyanez a HNT szintjén, de erre majd térjünk vissza az indítványomnál. 

Tehát akkor nem támogatja sem az előterjesztő, sem a tárca. Kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, 
egyharmadot sem kapott. 

A 22-es Varga Géza indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az elmondottak szerint 

nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel, (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 23-as Varga Géza indítványa. Az előterjesztő álláspontja: 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. (Varga Géza: Indoklást kérnék!) 

Indoklást kérünk! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 24. és a 25. számú 

módosítók közül, nyilván ez majd döntés kérdése, hogy melyiket fogadják el, azok jobb 
megfogalmazásúak. 

 
ELNÖK: Ugyanezt a kérdéskört feszegetem én is több variációban, majd a most soron 

következőben. Tehát két nemleges álláspont van. (Varga Géza: Persze te vagy az erősebb!) 
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Az se biztos, hogy jó megoldás, de majd térjünk rá vissza. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem 
kapott. 

A 24-esnél és a 25-ösnél gyorsan elmondom, hogy a kettő között az a különbség, hogy 
a 24-esnél van a HNT-nek egy elnöke és két alelnöke, és a két alelnöknél került definiálásra, 
hogy a két alelnök közül az egyik biztos, hogy a szőlészeti, a másik meg biztos, hogy a 
borászati szekcióból kerüljön kinevezésre. De nincs utalás arra, hogy mi legyen a HNT 
elnökével. Ez tisztázandó, hogy a HNT elnökét csak konszenzussal tudják megválasztani az 
új, egyben szakmaközi szervezetet érvényesítő logika szerint. 

A másiknál, a 25-ösnél pedig a HNT-nek csak elnöke és egy alelnöke van. Az 
indoklásomban kifejtem, amit itt nem lehet látni, hogy arra teszek a 25-ösben javaslatot, hogy 
a hegyközség elnöke mindig a szőlészeti szekcióból kerüljön megválasztásra, az alelnöke 
pedig mindig a borászati szekcióból. Azért tettem ezt a javaslatot, mert 22 ezer szőlész van és 
8500 borász, és az alapot a szőlészek adják, tehát a szőlőtermelők adják véleményem szerint. 
Ezért erre teszek javaslatot a 25-ösben. 

Ezek variációk, egyikre sincs ámen mondva, tehát azért nyújtottam be, hogy kezdjünk 
el róla beszélgetni. 

Tehát most a 24-esnél tartunk. Az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Előre jelzem, elnök úr, hogy a 24-esre nemet mondok és a 

25-öst támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca számára mind a 

kettő elfogadható, mind a kettőt tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Jó. A 24-esről szavazunk - ezek után azt érzékeljük, hogy várhatóan a 25-ös 

lesz mindkét fél részéről támogatva. A 24-esről szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Én becsületből, de egyharmadot kapott.  

A 25. indítványról most nyilatkoztatom újra az előterjesztőt és a tárcát.  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: És a tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.) nincs. Szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen. 
A 26-os indítvány következik. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez alapján (Tiffán Zsolt: 

Már eldőlt.), hogy a 25-ös támogatva lett, eldőlt, nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Nekünk ettől még szavaznunk kell róla. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 
Kisebbség, de egyharmadot kapott. 

A 27-es Manninger Jenő indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. (Varga Géza: De 
kapott!) Későn eszméltek… Jó, egyharmadot kapott az indítvány.  

A 28-as indítvány következik, amely Font Sándor és Kerényi János javaslata. Itt 
szeretnék visszatérni arra a dilemmára, amit már elkezdtünk vitatni a 21-esnél, Nyitrai Zsolt 
indítványánál, de akkor én ezt nem vittem végig, hogy a középső szinten láthatólag nincs 
korlátozás arra a bizonyos logikára, hogy működésképtelenség vagy szavazási képtelenség is 
előállhat, főleg a kisebb hegyközségi számmal rendelkező tanácsoknál, a hegyközségi 
tanácsoknál, tehát a középső szinten. Az indoklásomban ennél a javaslatnál meg is említem, 
hogy ott nem tartotta szükségesnek az előterjesztő, és miután itt egy külön borászati és külön 
szekció van, és ezeknek az együttes szavazata fogja mindig meghozni a HNT csúcsszervének 
a döntését, ezért nem láttam értelmét a HNT-ben egyáltalán a 10 százalékos méretkorlátnak 
sem. Beszéljünk őszintén! Ez a szavazásiarány-korlátozás kizárólag a Kunsági borvidéket 
érinti, nincs más olyan borvidék, amelynek a teljes magyarországi szőlőterület-arányához 
képest egyedül nagyobb lenne a területi aránya, mint 10 százalék, a kunságinak van 
33 százaléka, 21 660, tehát majdnem 22 ezer hektár a Kunsági borvidék területe, és négy 
megyére terjed ki: Bács-Kiskun, Csongrád, Pest, Heves és Szolnok megyére, tehát öt megyére 
terjed ki a területe, és 33 százalékot képvisel területi arányban. Nyilvánvalóan sokféle vita 
hangzott el ezzel kapcsolatban, többek között az a javaslat, hogy csak 10 százalék legyen a 
33 százalék helyett, ami olyan feszültséget generál a Kunsági borvidék részéről, amit 
egyébként az indoklásomban leírtam, hogy a borvidék most abban gondolkodik, hogy a most 
megszavazandó törvény jogával élve a jelenlegi 22 ezer hektáros borvidék négy borvidékre 
fog feloszlani, úgy fog most újjáalakulni - mert most mindenkinek újjá kell alakulnia -, ezzel 
5-6 ezer hektár környéki lesz a négy borvidék, és ezzel elfoglalja a teljes 33 százalékos 
jelenlegi területi arányát, amennyiben nem lesz egy kompromisszumos megoldás.  

A kompromisszumos megoldás nagyon kivitatva, pro és kontra érvekkel a 15 százalék 
lenne. Ekkor kevesebb, mint fele a szavazata a területarányhoz képest, de erre a kunság azt 
mondja, hogy ezzel már dűlőre jutna a kérdéskörben. Én ezt a kompromisszumos 
15 százalékos arányt terjesztettem elő, megjegyezve, hogy 85 százalék szavazat marad az 
összes többi borvidéknek a döntésben, tehát gyakorlatilag bármilyen kérdésben, ha a kunsági 
állásponttal nem értenek egyet, nagyon könnyedén le tudják szavazni mind a borászati, mind a 
szőlészeti szekcióban, és ekkor már nincs is közös döntés, bármelyik szekció nemleges 
döntése esetén nincs közös hegyközségi nemzeti tanácsi döntés. Az a félelem tehát, hogy 
túlsúlya lenne - mert mindig ez a félelem - a Kunsági borvidéknek, aminek egyébként van, 
mert 14 ezer a hegyközségi tagok száma ezen a borvidéken, 14 500, tehát félelmetesen nagy 
területről van szó… (Varga Géza: Bormennyiségben?) Bormennyiségben a 33 százalék 
területi arány mellett több mint 50 százalék, 55 százalék az éves megtermelt bormennyiség, 
azért, mert itt nagyobbak a termésátlagok, hiszen itt nem mindig a terméskorlátozott 
csúcsminőségű szőlőtermelés folyik, ezt tudjuk, hanem arról a 300-1000 forint/palackos 
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borkategóriáról van szó, amely például az olasz bort próbálná meg kiszorítani. De amikor 
ilyen fagyzugos évek vannak, mint amilyen az idén volt, és ez a termésmennyiség nem 
teljesül, automatikus, hogy egymillió, sőt most szerintem másfél millió hektoliter olasz bor 
fog bejönni, mert ezt a szegmenst, a csúcsborászatokat nem érdekli a 300-500-
800 forint/literes kategória, ők ebben nem termelnek, de a fogyasztói igény óriási erre. 
Magyarul ez olasz importból teljesül most már második éve, egymillió hektoliter sajnos, az 
előző évben 800 ezer, most egymillió hektoliter környékén vagyunk az olasz bor beáramlása 
kapcsán, hiszen nem tudjuk ebben a középső szegmensben teljesíteni a mennyiséget.  

A 15 százalék volt tehát a javaslatomban, ezt már a Kunság is elfogadná, és akkor több 
mint a fele szavazati arányát még mindig elvesztené a 33 százalékhoz képest. A 
10 százaléknál elindulhat egy osztódási folyamat, és akkor megszerzik mind a 33 százalék 
szavazati arányt.  

Elnézést ezért a kiegészítésért, csak a módosítóm indokoló része, amely erős 
egyoldalasra sikeredett, ahol minden elemzést közreadok, itt nem látszódik, és valószínű, 
hogy sokan nem is tudták elolvasni.  

Először az előterjesztő és a tárca álláspontját fogom kérdezni, utána lehet hozzászólni. 
Az előterjesztőt kérdezem.  

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Úgy magával a módosítással, mint az elnök úr indoklásával 

maximálisan egyetértünk, hiszen ez éppen azt mutatja meg, hogy egy ilyen 
kompromisszumkeresésre volna szükség az eddig kialakult történelmi gyakorlat és a jövőben 
meghozandó döntések figyelembevételével. Azért támogatandó ez a javaslat, mert ezzel a 
15 százalékos kompromisszummal elkerülhető az, hogy mesterségesen egy rossz törvényre 
legyenek kénytelenek a terep szereplői, hogy a Kunsági borvidéket mesterséges osztódásra 
kényszerítsük. Különösen ha az elnök úr tárgyalt velük, és ez a 15 százalék elfogadható volna, 
akkor ez éppen hogy arra volna jó példa, hogy keresnünk kell a kompromisszumokat a kor 
mai kihívásai és a történelmileg kialakult kérdések között. Ezért ez egy kiváló, jó javaslat, és 
nagyon sajnálom, hogy ezt sem az előterjesztő, sem a tárca nem támogatja. Mi támogatjuk. 

 
ELNÖK: Az utolsó megbeszélésen részt vett Frittmann János, az év borásza, ő 

soltvadkerti, a legmagasabb nemzetközileg jegyzett eredményeket ő szokta hozni. Ő 
képviselte a 15 százalékot, és jelezte, hogy ezzel még kiegyeznek a borvidék szereplői, ez 
alatt osztódás fog elindulni. 

(Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Számomra teljesen világos volt az, amit az elnök úr 

elmondott, és abszolút logikusnak tűnik ez a megoldás. Ezért, bár az elnök úr nem kérte - 
lehet, hogy még kérni fogja -, én kérném, hogy indokolja már meg a tárca és az előterjesztő, 
hogy ugyan mire hivatkozik, amikor azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nagyobbat akarnak, lehet, nem tudom. A tárca vagy az előterjesztő indokol? 

(Varga Géza: Mind a ketten!) Mert indoklást kértünk.  
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az indok az, hogy 

alapvetően a - mondjuk úgy: - politikai kérdéskörbe tartozik, tehát született egy politikai 
döntés… (Varga Géza: Szégyen!) Nyilván politikai szinten lehet ezt a döntést újragondolni. 
(Varga Géza: Az általános vitában azt hallottuk, hogy ne politikai legyen a megközelítésünk! - 
Szabó Rebeka: Bizony! - Varga Géza: Most meg ezt mondják!) 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tiffán Zsolt! (Közbeszólások.) Mindenkinek szót adok, akinek 

még további észrevétele van, most Tiffán Zsoltnak adok szót. 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer: a 

megbeszélések során, ahogy ezt az elnök úr is mondta, és én is jeleztem, több változat szóba 
került, illetve felmerült a szavazati limitet illetően. Tény és való - ahogy az elnök úr mondja -, 
hogy Frittmann János említette ezt a 15 százalékot, az is tény, hogy más bortermelők is voltak 
ott, akik a 10 százalékban állapodtak meg, bár nem volt teljes konszenzus, mondom még 
egyszer. Még egyszer azt mondom, hogy én az alsó szint 10 százalékát továbbvíve itt is a 
10 százalékot nyújtottam be előterjesztői jogomnál fogva.  

 
ELNÖK: Indoklásomban megjegyeztem, hogy a hegyközségnél, ahol a termelői érdek 

és gazdasági érdek iszonyú közel van a hegyközség működéséhez, ott érthető, hogy a túlsúlyt 
kompenzáljuk, de már a középső szinten, ami a hegyközségi tanács szint és a legfelső szinten, 
a Hegyközségi Nemzeti Tanács szint, ahol már csak küldöttek vannak, küldött-delegálói 
érdeket kell képviselniük ezeknek a személyeknek, ott teljesen érthetetlen, hogy miért 
korlátozzuk egyáltalán. De ha korlátozzuk, akkor – mint említettem – ez a minimális 
korlátozási szám, amit a Kunság részéről jeleztünk. Nem tudunk egyetlenegy olyan érdemi 
indokot, ami ezt a korlátozási számot, a 15 százalékot ne tenné lehetővé, mert mindig 
megkérdeztem, hogy mi a gond. Tehát miért kell egyáltalán korlátozni és miért nem 
elfogadható a 15 százalék? Én mindig erre próbáltam keresni a választ, amikor kialakul az új 
rendszer, hogy már borászok és szőlészek önálló rendszerben mennek felfelé és a kettő 
együttes döntése nélkül nincs döntés. Akkor itt már nincs olyan félelem, hogy valaki túlsúlyt 
szerezhetne, hiszen bármelyik szekcióban megakadályozható az egyik borvidéknek az 
akaratos döntése, még a legnagyobb borvidéké is, a Kunságé is, hiszen csak 15 százalék 
javaslatot terjesztek elő, 85 százalékban, akinek ez nem tetszene, az ellene tudna szavazni, és 
ez elégséges az egyik szekcióban való leszavazásnál. Ekkor már nincs HNT legfelsőbb szintű 
döntés, magyarul, ha nem tudna kompromisszumos megoldás születni. 

Tehát száz helyen meg lehet akadályozni az úgynevezett túlsúlyt, amitől egyes 
borvidékek félnek, de mint említettem, itt már nem gazdasági érdekről van szó, az a 
hegyközségeknél kőkeményen ott van, hogy mennyi legyen a járulék, kire vessük ki, 
szőlészekre, borászokra? Tehát természetesen ott már mindenki a saját gazdasági érdekét 
védené, és ott figyelni kell a túlsúly kialakulására, hogy az ne történhessen meg. A középső és 
a legfelső szinten ezek az érdekek már nem teljesülnek, hiszen ott delegálói érdekek vannak, 
hegyközségi vagy pedig a Nemzeti Tanácsban a hegyközségi tanácsi, azaz a borvidéki 
álláspont képviselete kerül fel a legfelsőbb szintre és nem a gazdasági érdekeltség vagy bármi 
más olyan, ami eldeformálhatná az esetleges döntéseket. 

Nem indoklom tovább, természetesen a 15 százalék mellett fogok mindig érvelni, 
amíg erre lehet majd a szavazás során is. Ángyán József! 

 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Teljesen meglepett, amit a tárca mondott 

indoklásként, ugyanis szakmai érvet egyetlenegyet nem hallottam. Szakmai érveket egyedül 
Font elnök úr mondott, és számomra változatlanul ezek az elfogadható érvek. Egyébiránt 
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szeretném egyszer tisztázni, hogy hol születnek a politikai döntések. Nem a törvényhozó 
hatalmi ág az, ami meghatározza, hogy milyen jogrend van egy országban? Az nem itt van? 
Tessenek szívesek lenni nekem megmagyarázni, akkor az, aki ezt itt előhozta, hogy politikai 
döntés született, hogy hol születnek a politikai döntések, ha nem itt, és mi annak az alapja, ha 
nem az a szakmai érvrendszer, amit elnök úr itt elmondott? 

Ezt nekünk itt kell megvitatni, a parlament előtt születnek a döntések. Én 
értelmezhetetlennek tartom, hogy előzetesen politikai döntések születnek arról, hogy egy 
szakmailag kivitathatatlan kérdésben mi a helyes megoldás. Ennek itt kell, a törvényhozó 
hatalmi ágban megszületnie. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A tárca képviselőjének adok szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az utóbbira reagálnék. A 

tegnapi napon miniszter úr mondta számomra, illetve a hivatali út szerint ezt a döntést. Tehát 
számomra, mint kormánytisztviselőnek az utolsó parancs a hatályos parancs. (Gőgös Zoltán: 
Ne rontsd a helyzetet!) Ezért erre a vonatkozó kritikára úgy érzem, hogy… (Varga Géza: 
Egyre rosszabb!) 

 
ELNÖK: Ángyán Józsefnek adok szót, utána pedig lezárom a vitát. 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Én nem vagyok jogász, de az én jogérzékemmel 

teljesen ellentétes ez, én úgy tudtam eddig, hogy a törvényhozó hatalmi ág alatt van a 
végrehajtó hatalmi ág. Ott nagyon nagy baj van, ha a végrehajtó hatalmi ág kezd a 
törvényhozásnak diktálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja az indítványt? Aki igen, ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan 
többség. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem 
ellenében a bizottság támogatta. 

A 29-es indítvány Gőgös Zoltán indítványa. Az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Gőgös Zoltán: Indoklást kérek!) Indoklást kér alelnök 

úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Benne van a 3. § (1) 

bekezdésében. 
 
ELNÖK: Tehát a definiálás megtörtént. (Varga Géza: Tehát köztestület.) Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 30-as indítvány Font Sándor indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazni fogunk róla. Itt azért még 

magamnak is felteszek egy kérdést, de ez inkább hangos gondolkodás, hogy ha olyan borászat 
létezne, amely nem a létező borvidéken belül végzi a tevékenységét, mondjuk Nógrád megye, 
direkt egy ilyet mondok, akkor őt hogyan tekintjük? Tehát borászat, egyszerűen fogja, és 
felszállítja oda a szőlőt, ott alakította ki, mert úgy gondolja, hogy mondjuk Szlovákiába onnan 
egyszerűbb neki kiszállítani, csak hogy mondjak valamit. Ilyenkor mit teszünk vele? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez a borászat 

adatszolgáltatásra kötelezett. A termékleírások közül van, amelyik megengedi azt, hogy 
borvidéken kívüli településen is előállítható legyen adott feltételek betartása esetén az adott 
megjelölésű bor. Tehát van ilyen eset. Ebben az esetben ugyanúgy kiterjed a hegybíró 
ellenőrzési hatásköre ezen borászatra is, illetve adatszolgáltatásra kötelezett ez a borászat is. 
Nem lesz hegyközségi tag. 

 
ELNÖK: Na ez az, és a hegyközségi járulék fizetésével akkor itt mi történik? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem kell neki 

hegyközségi járulékot fizetnie, csak a tagoknak kell, csak adatszolgáltatási kötelezettsége van. 
 
ELNÖK: Ezt feszegetném, hogy azok a borászok, amelyek normál esetben a 

hegyközségek és borvidékek területén telepedtek le, mert fizikailag ott lehetnek (Gőgös 
Zoltán: Lehet ilyen?), akkor a kívülállók egy elég jelentős árelőnyt kapnak. Itt tisztázzuk, itt 
néhány forintról van szó literenként, de azt tudjuk, hogy egy multihoz bejutni árharcban 
néhány forinton múlik, hogy én be tudom-e vinni vagy nem tudom bevinni a termékemet, 
mert lehet, hogy a másik éppen 5 forinttal ígér alá, és ez pont a hegyközségi járulék díja 
lenne, amit neki nem kell megfizetnie, mert kívül esik mindenkin.  

Én ebben valami gondolkodást kérnék szépen, hogy ha nem tudjuk besorolni 
hegyközséghez, akkor járulékfizetésre azért valamilyen szinten soroljuk be, és lehet, hogy 
akkor a HNT központi számlájára fizessen, vagy nem tudom, hová, de ilyen értelmű árelőnyt 
ne adjunk.  

Most szeretném felhívni a figyelmet egy európai jelenségre, Hollandia igen magas 
szintet ért el borok palackozásában és forgalmazásában. Egy statisztikai adatot néztem, nem 
értettem, hogy ez hogyan lehet, mert ott nincsen szőlőtermés. Importálja Argentínából meg 
Chiléből óriási mennyiségben a bort lédigben, tartályrendszerben és egyszerűen elkezdte 
palackozni odahaza és Skandináviában teríti például. Akkor ugyanez a logika, hogy a 
szőlészethez semmi köze, nem ott van, de mégis elkezdi ezt a tevékenységet, akkor ő 
mentesülne minden egyéb ilyen kötelezettség, járulék alól? 

Erre kérnék majd egy kapcsolódó indítványt, vagy nem is tudom, de én a problémát 
szerettem volna felvetni. Én sem tudom a megoldást. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A probléma világos, a 40. 

ajánlási pont szerinti javaslat, annak a kibővítése valószínűleg megoldaná ezt a kérdéskört, ez 
az EGT-n belüli országokból származó esetre írna elő járulékfizetési kötelezettséget. 
Gyakorlatilag analóg a helyzet, annyival, hogy itt az elnök úr által említett eset egy hazai, de 
borvidéken kívül működő borászatra terjedne ki. Egy kapcsolódó módosítóval szerintem ezen 
rendelkezéssel analóg módon ez megfelelően kezelhető lesz. 
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ELNÖK: Ebben kérnék segítséget. A 40. számú indítványban import borról van szó, 
de a feldolgozás helye szerint illetékes hegyközség részére, tehát jelzi, hogy a hegyközség, de 
itt nem tudjuk kapcsolni hegyközséghez sem. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezért mondtam, hogy 

ezzel analóg módon ezt lehet kezelni. Annyi megjegyzés lenne, hogy a jelenleg hatályos 
szabályozás sem foglalkozik ezzel a kérdéssel, de a probléma valós. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A HNT-nek jó az, a Nemzeti Tanácsnak. Fizesse be! 

Mert akkor nincs vita.  
 
ELNÖK: Én variációs gondolatokat kérnék szépen, és azokat majd megpróbáljuk 

módosító indítvány szövegeként megfogalmazni.  
Maradjunk a 30-as indítványnál! Az előterjesztő és a tárca támogatja. Kérdés, 

észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A 31-es Gőgös Zoltán indítványa. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. (Gőgös 

Zoltán: Miért?) 
 
ELNÖK: Igen, indoklást kérünk majd. Lehet-e olyan egyéb feladat, amit itt nem 

sorolunk fel? Mert itt erről van szó. (Gőgös Zoltán: Igen.)  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem tartom javasoltnak egyéb feladatokkal terhelni.  
 
ELNÖK: Azt értjük, hogy nem… 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azokról kell a törvényben 

rendelkezni, amelyeket a törvény kötelezően valakinek a hatáskörébe rendel, azokról a 
feladatokról rendelkezik eleve a törvény, tehát azokról kell szólni, hogy azok továbbadhatóak-
e a hegybírónak. Hogyha ezen felül van bármi, amiről egyébként a törvény nem szól… 

 
ELNÖK: Az kihozható még attól. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bármivel meg lehet bízni, 

el lehet küldeni a hegybírót bevásárolni a közértbe, bármivel meg lehet bízni a hegybírót; ha ő 
azt elvállalja, nyilván díjazás fejében, akkor ez elől nincsenek a felek elzárva. A törvényben 
tehát csak arról kell rendelkezni, amit egyébként valahova rendelt a törvény, például itt az 
elnök hatáskörébe tartozó feladatoknak az átadásáról van szó.  

 
ELNÖK: Közértbe ugye azért küldjük a hegybírót, hogy ott bormintákat vásároljon, 

hogy megnézzük, azok a minta alapján mindenben megfelelnek-e a törvényi előírásoknak - és 
ez már egy külön feladat. Visszatérve: úgy néz ki, hogy más feladatokkal meg lehet bízni, ezt 
majd a hegyközség a saját szabályában szabályozhatja.  
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Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott. 

A 32. indítvány következik. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot kapott. 
A 33. indítvány Varga Géza javaslata. Mi az előterjesztő álláspontja? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 

(Varga Géza: Indoklást kérek.) 
 
ELNÖK: Indoklást kérünk.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tartjuk indokoltnak, 

hogy több hegybíró lehetőségét elhagyjuk a törvényjavaslatból. Ha egy hegyközség igényli, 
hogy a területén több hegybíró működjön, akkor miért ne működhetne több hegybíró? (Gőgös 
Zoltán: Ezt én sem értem. - Varga Géza: Lehet, csak be kell vonni a választmányt is!) A 
módosító elhagyja ezt a rendelkezést belőle. (Gőgös Zoltán: Ez azt jelenti, hogy nem lehet, 
Géza! - Magyar Zoltán Varga Gézának: Sokat vettél ki belőle!)  

 
ELNÖK: Egy kapcsolódóval még lehet ezt tisztázni, hogyha van rajta pontosítanivaló. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot 
sem kapott.  

A 34-es Gőgös Zoltán indítványa, amely ugyancsak ezt a kérdéskört boncolgatja. Mi 
az előterjesztő véleménye? 

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Mi a tárca véleménye? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 35. indítvány következik. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca?  
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Varga Géza: Indoklást kérek.) Indoklást kérünk. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A borvidéki szinten, tehát 

a hegyközségi tanácsnál nincs közigazgatási hatósági ügy. (Tiffán Zsolt: Ennyi.)  
 
ELNÖK: Bocsánat, nincsen? Például a telepíthető fajták jegyzékét a tanács állapítja 

meg, és abban nincs a tanács titkárának bármilyen közzétételi, ellenőrzési…? Én nem tudom, 
csak kérdezem.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Közigazgatási hatásköre 

nincs. Az első fok a hegybíró, a másodfok a HNT. Ennyi. (Varga Géza: Értjük.)  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 36-os Manninger Jenő javaslata. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, benne 

van a 40. § (4) bekezdésében.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 37-es Nyitrai Zsolt javaslata. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Akkor ezt vesézzük ki! (Derültség. - Közbeszólás: Mi a politikai döntés?) 

Mi is az indítvány alapja? Indoklást kérünk, hátha akkor jobban értjük, hogy mi ez a 
véleménykülönbség. Indoklást kérünk a tárcától. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hogy miért támogatjuk? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mert helyesnek tartjuk, 

hogy törvény rögzítse azt, milyen alapon kell kiszámítani a hegyközségi járulék mértékét. Ez 
igazából védi a hegyközségi tagokat, leginkább a borászokat a szőlészekkel szemben, tehát 
nem tudják aránytalanul megállapítani számukra a hegyközségi járulékot.  
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ELNÖK: Jó. Van-e a továbbiakban kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Többség.  

A 38-as Gőgös Zoltán indítványa. Az előterjesztő?  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 39-es Varga Géza indítványa. Az előterjesztő?  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) Indoklást kérek. Csak arra irányult, 

hogy ne egyszer és mindenkorra legyen eldöntve az induló. A jövő évben lesz… Mondhatom? 
 
ELNÖK: Igen, igen. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Tehát a jövő évben lesz ez a tervezett átalakulás, és ne 

egyszer és mindenkorra legyenek eldöntve a befizetendő mértékek, hanem utána azt a 
tanácsülés évente módosíthassa. Véleményem szerint ez egy teljesen ártalmatlan javaslat, így 
évente jobban lehet alkalmazkodni a gazdasági helyzethez, a terméshez, sok mindenhez. 
(Gőgös Zoltán: Nincs ilyen kormánypárti véletlenül? - Derültség.) Ez bizonyos rugalmasságot 
visz be a rendszerbe, semmi mást. Az eredeti javaslat szerint egyszer meghatározták, és amíg 
törvénymódosítás nem történik, az lesz érvényben. De egy járulékbefizetést hadd döntsenek 
már el helyben, azt ne kelljen törvénymódosítással változtatni, meg ne kelljen differenciálni 
az egyes térségek szerint! 

 
ELNÖK: De itt nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy az első ülésen például 

meghozzák-e azt az alapszabályt, amelyben meghatározzák a mértékeket.  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Igen, erről van szó.  
 
ELNÖK: Itt erről van szó.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) Egyszer hozzák meg, de utána évente 

lehessen módosítani! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Az alapszabály kimondja. 
 



 41 

ELNÖK: Azt ők módosítják maguknak évente.  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Az alapszabályban benne van.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): (Hangosítás nélkül:) De az nincs benne most a törvényben.  
 
ELNÖK: Dehogynem! Már elnézést, nálunk minden évben tavasszal van a 

hegyközségi gyűlés, és ott döntjük el a különféle járulékok mértékét. (Tiffán Zsolt: Ennyi.) Ha 
nem módosítjuk, akkor nem nyitjuk meg a témát, de ha módosítjuk, akkor megnyitjuk.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Itt már nem a hegyközségi 

járulékról van szó, hanem a hegyközségi tanács számára a hegyközség által fizetendő 
fenntartási hozzájárulásról. (Varga Géza: Így van.) Igazából inkább elméleti a probléma vele. 
Az alapszabályt kétharmados többséggel fogadják el, és ez a megfogalmazás, amit a képviselő 
úr javasolt, gyakorlatilag arról szól…, tehát hogyha változtatni akarnak, akkor változtatni kell 
az alapszabályon. Olyat nem lehet mondani, hogy benne van valami a kétharmados 
többséggel elfogadott alapszabályban, majd egyébként döntögetünk arról minden évben, hogy 
továbbra is fenntartjuk-e azt, ami egyébként az alapszabályban elő van írva. Tehát hogyha 
nem akarják fenntartani, vagy módosítani akarják, akkor az alapszabályban kell ezt a 
módosítást elvégezni. (Gőgös Zoltán: Ez inkább jogtechnikai probléma. - Tiffán Zsolt. Így 
van.) Igen. (Gőgös Zoltán: Az alapszabályt minden évben módosíthatja.) Tehát nem lehet 
ellentétes, tehát van egy előírás az alapszabályban, és egy azzal ellentétes döntés nem 
születhet meg. (Varga Géza: Ez csak szóhasználatbeli!)  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Bocsánat, elnök úr, csak egy pontosítás! 
 
ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adok szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Egy pontosítást szeretnék. Az alapszabály más típusú 

döntési mértékkel módosítható, mint mondjuk egy egyszerű…, tehát nem alapszabály-
módosítás.  

Tehát lehet, hogy ezen érdemes lenne gondolkodni, hogy a működőképesség 
szempontjából van-e különbség. Most engem csak ez érdekel, hogy az alapszabály elfogadása 
ugyanolyan szavazási aránnyal van-e, szerintem nem. Tehát inkább ez itt a kérdés. 

 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja erről? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jól foglalta össze Gőgös 

képviselő úr. 
 
ELNÖK: Akkor szavazni fogunk a 39-esről. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? 

(Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 40-es indítvány, Nyitrai Zsolt indítványa. Az előterjesztő? 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 

Vannak előterjesztett szándékok bizottsági módosító indítványra. Úgy tudom, hogy ez 
kiosztásra került. (Gőgös Zoltán: Ezek nem érnek rá az eggyel későbbi ülésen?) Ha már itt 
vannak, legyünk túl rajtuk. 

Egy olyan köteget kaptunk, amelyben a legelső a törvényjavaslat 27. §-a címmel 
nyílna meg. Ha ezt a képviselőtársaim és az előterjesztő is megtalálta, akkor ezekről döntést 
fogunk kérni, hogy benyújtsa-e a bizottságunk. Ezért először a tárcát kérem meg, hogy a 27. 
§-sal megnyitott módosításról adjon tájékoztatást. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A régiós tanácsban nem 

tartjuk indokoltnak, hogy hozzanak létre igazgató választmányt, hiszen eleve alacsony 
létszámú, tehát ezen belül fölösleges még egy testületet létrehozni. Ezért egyetértünk azzal, 
hogy ez elhagyásra kerüljön a törvény szövegéből. 

 
ELNÖK: A bizottsági tagokat kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Zaj, 

közbeszólások.) Elnézést, egy kis logisztikai probléma támadt, most már megnyitottam a 27. 
§-t megnyitó módosító indítványról a vitát, erről beszélünk, utána majd folytatom, hogy 
melyikre térünk rá. Most a 27. §-nál tartunk, amely a kiosztott lapocskáknál nekem a második 
lap 1. oldalán szerepel. 

A tárca ezt szeretné támogatni. Kérdés, észrevétel van-e a bizottság részéről? (Nincs 
jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! Egyetértünk-e azzal, hogy benyújtsuk ezt a módosító 
indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Most visszatérünk az így összefűzött ajánlások legelső lapjára, ami a 7. §-t nyitná meg. 
Az előterjesztőnek adok szót. 

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Elnézést, az előzőt támogatom, mint előterjesztő. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Azt hiszem, hogy itt ilyen állásfoglalás még nincsen, majd 

amikor más bizottságok vitatják, akkor kell az előterjesztőnek nyilatkoznia. Itt a bizottság 
dönti ezt el, de ez egy megnyugtató dolog, hogy az előterjesztő is támogatja. 

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Egyébként rövidre zárva, elnök úr, mint előterjesztő, az 

összes javaslatot támogatom. 
 
ELNÖK: Na, ez a legjobb válasz, és akkor már egészen nyugodtak vagyunk. A tárcát 

kérdezem a 7. §-t megnyitó módosító indítványról. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk ezt a 

pontosítást, hogy nemcsak összehívja, hanem egyidejűleg elő is készíti az üléseket az elnök. 
Tehát nyilván napirendi javaslatot készít, stb. 

 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
A következő: a 24. §-t nyitjuk meg, az előterjesztő már nyilatkozott. A tárcát 

kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk mind a 

hegyközségi tanács feladatainak kibővítését a borvidék stratégiája, illetve a borversenyek és 
egyéb közéleti események szervezésével összefüggésben. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a (2) 
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bekezdésben azt a kiegészítést is, hogy olyan borvidékek esetében, ahol a borvidéken csak 
egy hegyközség működik, ott kell arra szabály, hogy ott a HNT-be delegált szőlészeti, illetve 
borászati küldöttet hogyan kell megválasztani, mert eddig a törvényjavaslat csak a 
hegyközségi tanács vonatkozásában fogalmazta ezt meg. De jelenleg három olyan borvidék is 
van, ahol nincs hegyközségi tanács, mert egyetlenegy hegyközségből áll a borvidék és ezekre 
vonatkozóan is kell ez a szabály. 

 
ELNÖK: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja, 

hogy nyújtsuk be ezt az indítványt? (Szavazás.) Egyhangú. 
A 27-esen túl vagyunk. Az utolsó az 55. §-t megnyitó indítvány. A tárcát kérdezem. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A javaslat előrehozná a 

tisztújítást a hegyközségekben május 31-éről március 31-ére, aminek az az indoka, hogy már 
az újonnan felálló vezetőségnek legyen meg a lehetősége arra, hogy a hegybírói pályázatot ki 
tudja írni, ott a feltételeket meg tudja fogalmazni, majd azt el lehessen bírálni. 

Tehát ne a régi vezetőség írja ki, mert adott esetben az új választmány nem feltétlenül 
ért egyet azokkal a feltételekkel. Tehát a hegybírói pályázat kiírása már a tisztújítást követően 
történhessen meg. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ez egy nagyon fontos kérdést feszeget, és itt meg kell 

kérdeznem, hogy mi az oka annak, hogy nem a tisztújító választások rendes, normális üteme 
szerint végezzük az átállást az új törvényre? Miért kell ezt egy menetrend szerint 
előrehozottan, hiszen a jövő év végén úgyis lennének tisztújító választások, vagy ahol a 
tisztújítás a jövő évben sorra kerül, ott miért kell ezt előrehozni? Sokszor felmerült, hogy 
költség, a működés zavarát idézheti elő, hiszen itt elhangzott, hogy ki nevez ki, kit nevez ki. 
Tehát ha ez az eddigi működés rendes ritmusa szerint történhetne, akkor az sokkal kevesebb 
zavart és sokkal kevesebb költséget eredményezne. 

 
ELNÖK: Az előterjesztőnek adok szót. 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Varga Géza képviselőtársamnak szeretnék válaszolni az új 

törvény alapján előrehozott választásokkal, illetve tisztújításokkal kapcsolatban, hogy ha ezek 
megtörténnek időben, akkor teljes mértékben az új törvény alapján fel tudnak készülni az új 
szüretre. Tehát az új szüreti időpontra gyakorlatilag készen kell lenni mindennel, hogy 
folyamatos működés legyen és semmiféle fennakadás ne történjen a hegyközségek 
működésében. (Varga Géza: Nem értek ezzel egyet.) 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Egyetértünk-e azzal, hogy benyújtsuk ezt a módosító indítványt? Aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Benyújtjuk. 

Most már nem látok olyan, a bizottság feladatkörébe tartozó indítványt, amelyről 
döntenünk kellene. Amennyiben más sem lát ilyet, akkor ezt a napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen a kormány képviselőjének a jelenlétet. 
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Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló J/9230. számú jelentés 

Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, amelyben az agrárgazdaság 2011. évi 
helyzetéről szóló jelentést tárgyaljuk meg, és a bizottság ilyenkor egy határozati javaslatot is 
előterjeszt a parlament elé.  

Itt megkérem majd Kapronczai István főigazgató urat is, hogy foglalja el az előadói 
székben a helyét, és köszöntöm egyben a tárca képviselőit is. 

Nem tudom, hogy milyen munkamegosztást egyeztettek le a tárca, illetve főigazgató 
úr, meg szeretném kérdezni, hogy ki akarja összefoglalni, indokolni a jelentéstervezetet. 
Főigazgató úrnak adok szót először? Én ezt javasolnám, és utána a tárca képviselőjének. 

 
DR. KAPRONCZAI ISTVÁN (Agrárgazdasági Kutatóintézet): Köszönöm szépen. 

Azt gondolom, hogy én az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalását tudom képviselni, hiszen 
Székely Csaba elnök úr megbízásából vagyok itt, tehát ha az Agrárgazdasági Tanács 
véleményével kapcsolatban merül fel kérdés, akkor természetesen megpróbálok erre 
válaszolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Akkor a kormány képviselőjének adok szót. 
 

Szóbeli kiegészítések 

Szentirmay Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

SZENTIRMAY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Szeretettel köszöntöm a kedves képviselőket! Szentirmay Zoltán, az agrár-közgazdasági 
osztály vezetője vagyok, és ma mi fogjuk röviden bemutatni a 2011. évről szóló 
agrárgazdasági jelentést. Abban állapodtunk meg valóban Kapronczai főigazgató úrral, aki 
Székely Csabát helyettesíti, hogy ha van olyan kérdés, aminek a megválaszolásában úgy 
gondolja, hogy hozzá kell szólnia, akkor ezt meg fogja tenni. Természetesen azt, gondolom, 
mindenki tudja, hogy a jelentés elkészítésében oroszlánrésze volt az Agrárgazdasági 
Kutatóintézetnek, amit szeretnénk megköszönni… 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Azért van itt egy kis diskurzus, mert izgalommal figyeljük, 

hogy mikor kezdődik az egyes agrártárgyú törvények parlamenti vitája (Gőgös Zoltán: 
Negyed 3-kor!), és most kaptuk a jelzést, hogy negyed 3-kor, tehát van időnk ezt 
megtárgyalni. Elnézést kérünk, csak ebben többen érintettek vagyunk itt, de megnyugtató, 
hogy negyed 3-kor lesz. Visszaadom a szót a tárca képviselőjének.  

 
SZENTIRMAY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Igen, 

mi is izgalommal várjuk az egyes agrártárgyú törvények megvitatását, az egy nagyon fontos 
törvény.  

Visszakanyarodva: abban állapodtunk meg tehát Kapronczai úrral, hogy ha lesznek 
kérdések, ő is beszáll azok megválaszolásába, de ő most elsősorban az Agrárgazdasági 
Tanácsot képviseli. Nem tudom, visszaadhatom a szót az elnök úrnak, vagy kezdjünk bele a 
bemutatásba? 

 
ELNÖK: Nem, azt javaslom, hogy az előterjesztést, ahogy ön gondolja, ismertesse, 

aztán bárkit, akár az ön munkáját segítve információt szeretne adni, akár Kapronczai 
főigazgató úr is, meghallgatjuk őt is, és utána nyílik meg a vélekedés a bizottsági tagok 
részéről. 
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SZENTIRMAY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr, akkor e szerint fogok eljárni. Még egyszer szeretettel köszöntöm a kedves képviselőket!  
A most előttünk lévő agrárgazdasági jelentés a 2011. év agráriumának, 

vidékfejlesztésének, környezetgazdálkodásának a szokásos éves jelentése, ilyet 15. 
alkalommal tárgyal majd reményeink szerint az Országgyűlés. Elöljáróban annyit szeretnék 
mondani, hogy tulajdonképpen az idei jelentés a tavaly megújított formátumban készült el, 
alapvető változtatásokat a 2011-ben tárgyalt 2010. évi jelentés tartalmazott, ez nagyjából 
ugyanazt a szerkezetet, tagolást követi. (Font Sándor, a bizottság elnöke elhagyja az 
üléstermet.) 

 
(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Természetesen vannak a jelentésben újdonságok, az adatgyűjtés köre nyilvánvalóan 

bővült. Az AKI, a KSH, illetve az egyéb adatszolgáltató szervek által rendelkezésünkre 
bocsátott teljes körű hivatalos adatokat használtuk fel a jelentés elkészítéséhez. Azt 
gondolom, hogy az elmúlt 15 év talán legtöbb információt, adatot tartalmazó jelentésével 
állunk szemben; ez nem dicsekvés, egyszerűen az adatszolgáltatás, a statisztika, a különféle 
módszerek, a mezőgazdasági számlarendszer, a tesztüzemi rendszer felhasználásával 
egyszerűen több adatunk, információnk van most, mint évekkel korábban volt. Éppen ez az 
adatbőség és ez az információbőség állította a tárcát egy kis dilemma elé, mivel jelentősen 
megnövekedett az anyag terjedelme, és valamiféle arányt kellett találnunk az információ és a 
fogyaszthatóság, az olvashatóság között. Vannak olyan vélekedések, hogy ez az agrárjelentés 
nagyjából elérte azt a terjedelmet, amelyet egy ilyen jelentés még elérhet a kezelhetőség 
szempontjainak a figyelembevételével; vannak olyan vélekedések, hogy bizonyos 
szakterületekről még lehetne írni. Azt kell mondjam, hogy az utóbbi hónapok bősz 
adategyeztetései, pontosításai, szerkesztései elsősorban az anyag kompaktabbá tételére 
irányultak, és elnézést kérünk, hogyha egyes képviselők vagy majdani hozzászólók úgy érzik, 
hogy bizonyos területek mondjuk alulreprezentáltak, megpróbáltunk valamiféle arányt találni, 
de a terjedelmet nem szerettük volna tovább bővíteni. Ennyit mondanék elöljáróban.  

Még egyszer meg szeretném köszönni elsősorban az Agrárgazdasági Kutatóintézet 
munkáját, a Központi Statisztikai Hivatal munkáját, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal munkáját és számos más adatszolgáltató szerv munkáját, illetve tulajdonképpen a 
minisztérium összes szakterületének, számos kollégájának az áldozatos munkáját. Azt látni 
kell, hogy egy ilyen jelentés összeállítása tulajdonképpen teljes éves programja sok-sok 
embernek. Én az előterjesztő, a szerkesztő részéről vagyok jelen.  

Úgy gondolom, amikor a 2011. évet értékeljük, akkor szerencsés helyzetben vagyunk. 
Ennél hálásabb feladat ritkán adódik, hiszen mindannyian tapasztaltuk, hogy egy kifejezetten 
jó évünk volt. Engedjék meg - ugyan nem akarok nagyon belemenni a részletekbe az 
időkorlátok miatt sem -, hogy néhány impozáns adatot felsoroljak, éppen azért, mert ezeket 
talán jó kimondani, jó látni, jó ízlelni, és nem gyakran vagy nem minden évben van erre 
lehetőségünk. 

A tavalyi év a magyar GDP, a bruttó hazai termék 1,6 százalékos növekedésével 
zárult, és büszkén mondhattuk el, hogy tulajdonképpen az agrárium, a mezőgazdaság volt az, 
amely jelentős mértékben hozzájárult a nemzetgazdaság növekedéséhez. Tulajdonképpen a 
GDP-növekedésből, az 1,6 százalékból 0,9 százalékot az agrárium, az agrárgazdaság tett 
hozzá, és a mezőgazdaság nemzetgazdasági súlya 3,2 százalékról 4,6 százalékra nőtt. Én azt 
hiszem, ez egy igen impozáns adat.  

A mezőgazdaság teljes kibocsátása 2011-ben 2,17 ezer milliárd forint volt, ami folyó 
áron majdnem 30 százalékkal, 28,8 százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt. A 2010. év 
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nem volt egy annyira jó évünk a vis maior eseményeknek köszönhetően, de ez akkor is egy 
igen jelentős növekmény. Az élelmiszeripar kibocsátása szintén nőtt: 2011-ben folyó áron 
2,285 ezer milliárd forint volt a bruttó kibocsátás, ami 11 százalékos növekedésnek felel meg. 
Ezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert tulajdonképpen az élelmiszeriparban 2006 óta ez volt 
az első olyan év, amikor növekedést regisztrálhattunk. A volumenbővülés is jelentős volt: 
3,1 százalék.  

Fontos megemlíteni a beruházásokat, tulajdonképpen mindig a beruházások vetítik 
előre azt a hajlandóságot vagy azt a jövőbe vetett hitet, ami a termelők részéről jelen van. A 
teljes nemzetgazdasági beruházásállomány 2011-ben csökkent, viszont a mezőgazdasági 
növekedett, 14 százalékos beruházásemelkedésről beszélhetünk, az élelmiszeripar 
tekintetében pedig 17 százalékos beruházásnövekedésről beszélhetünk. Ez nyilvánvalóan 
önmagában is egy impozáns szám, tekintettel arra, hogy gyakran a mezőgazdasági 
beruházások és mondjuk a beruházási pályázatok között erős korreláció van, és tudva tudjuk, 
hogy 2011-ben már olyan volumenű agrárgazdasági pályázatok nem tudtak megvalósulni, 
mint a korábbi években, tekintettel arra, hogy a forrásoknak viszonylag a végén jártunk. De 
számos olyan beruházás, például állattartótelepek tekintetében, amelyeket korábban 
megkezdtek, és a válság után mégis végrehajtottak a termelők, a ’11-es évben szerencsére 
megjelent.  

Nagyon fontos mutatószám az ágazat teljesítménye tekintetében az export. A kivitel 
értéke 2011-ben euróban számolva 18 százalékkal haladta meg a korábbi évet, a behozatal 13 
százalékkal, az egyenleg pedig 26 százalékkal javult.  

Ez tulajdonképpen az élelmiszeripari exporttal együtt egy nagyon jelentős 
külkereskedelmi exportszaldót képvisel, és mondhatjuk azt, hogy a magyar külgazdaság 
tekintetében az agrárium és az élelmiszergazdaság húzóágazat volt.  

A foglalkoztatás egy másik fontos makromutató. A mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak száma 2011-ben növekedett 13 ezer fővel, meghaladva a nemzetgazdasági 
átlagot, és így a nemzetgazdaságon belül 4,9 százalékra emelkedett. Nyilván amikor itt 
foglalkoztatásról beszélünk, más az önfoglalkoztatás, aki nem vesz fel bért a munkája után, és 
más az, amit a statisztika lát, tulajdonképpen a bérezett, társadalombiztosítási járulékot fizető 
foglalkoztatás. Én most ezen utóbbiról beszélek a hivatalos statisztika alapján. 

A foglalkoztatásban két nagyon fontos lökő erő volt a 2011-es évben. Tudjuk, hogy a 
közfoglalkoztatási programok jelentős beindulása, felfutása az agráriumot is segítették, illetve 
az egyszerűsített foglalkoztatás, az alkalmi munkavállalás rendszerének a kiterjesztése, 
megkönnyítése igenis, meglátszott a statisztikákban. Tehát ha úgy tetszik, ezek az 
intézkedések nagyban hozzájárultak a pozitív számokhoz. 

Fontos lenne még megemlítenem tulajdonképpen - amikor a termelésről beszélünk - a 
gépek, a gépkereskedelem, illetve az inputok felhasználását. Tudjuk, hogy az 
inputfelhasználás, a műtrágya-felhasználás, a növényvédőszer-felhasználás, a gépvásárlás 
mindig hűen tükrözi az agrártársadalom pénzügyi lehetőségeit, ha úgy tetszik, relatív jólétét 
és a termelésbe vetett hitét. Az új mezőgazdasági gépek vásárlására fordított összeg 2011-ben 
83 százalékkal nőtt. Ez elég impozáns. A traktorok, erőgépek 94 százalékkal nőttek. 
Egyébként traktor vásárlására pályázatunk nem volt, tehát ez mind tulajdonképpen önerős 
(Gőgös Zoltán: Volt pénz!), vagy legjobb esetben valamiféle támogatott hitellel történt meg. 

Az értékesített műtrágya értéke 40 százalékkal több, mint az azt megelőző évben. Ez 
egy nagyon fontos mutató. A növényvédő szerek is 8 százalékos volumenbővülést 
eredményeztek, tehát ha úgy tetszik, volt pénzük a gazdálkodóknak ezeket az inputanyagokat 
megvásárolni, nem ezen spóroltak.  

A mezőgazdasági termelés bruttó számairól beszéltem, néhány ágazati vagy alágazati 
számról is azért tegyünk említést. A mezőgazdaság által előállított javak ára átlagosan 17 
százalékkal, a volumene 10 százalékkal nőtt. 
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A növényi termékek esetében magas hozamokról is beszélhetünk és magas árakról. 
Ezért a kibocsátás értéke látványosan nőtt. A 2011. évi terméseredmények jelentősen 
meghaladták a korábbi évek átlagát. Itt egy termelési volumen tekintetében közel 17 
százalékos bővülés volt, és szerencsére az állati termékek esetében is bővülésről beszélhetünk, 
ugyan szolidabb mértékben, de egy 1,5 százalékos bővülést tudunk megemlíteni. 

A főbb növényi kultúrák tekintetében gabonát 2,6 millió hektárról 13,8 millió tonna 
mennyiségben takarítottak be. Ez egy igen szép év, főleg ha az idei évre gondolunk. Búzából 
az előző évinél 3 százalékkal kisebb területen 4,1 millió tonnát takarítottak be. Kukoricát 1,2 
millió hektárról, 14 százalékkal nagyobb területről, a 2010-es év egy belvizes, árvizes év volt, 
tehát a bázis, a területnövekedés adott, de a hozamok is jelentősen jobbak voltak, 8,5 millió 
tonnás termésünk volt tavaly. 

Tehát ezek impozáns számok, ugyanígy napraforgóból, repcéből, a zöldségtermelés 
megduplázódott.  

A gyümölcstermesztés talán az az egyetlen olyan ágazat, amelynek viszont nem volt jó 
éve. Itt a májusi fagy pusztító hatása, 2011. május 6-án egy nagyon kemény, mínusz 7-8 fokos 
fagy kapta el a gyümölcsösöket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsősorban, és letarolta az 
almaállományt, de a meggy is jelentősen károsodott és más gyümölcsfajták is. Ez a teljes 
gyümölcstermesztés számaiban sajnos, megmutatkozik. 

A szőlő betakarított termése 545 ezer tonna volt. Az állatállomány tekintetében – itt 
2011 végi összesített számaink voltak – a szarvasmarha-állomány kismértében gyarapodott, a 
sertésállomány viszont sajnos, csökkent, majdnem 5 százalékkal. A tavalyi év végén még 3 
millió darab fölött voltunk. 

Tulajdonképpen a szarvasmarha egy sikerágazat azóta is, itt egy nagyon erős 
exportpiaci húzás és egy jelentős uniós, illetve nemzeti támogatás is segíti. Sajnálatos módon 
a sertéságazat vonatkozásában a kormányzati beavatkozási lehetőségek, pont a közös 
agrárpolitika okán, jóval korlátozottabbak. 

Meg kell említeni a mezőgazdasági árakat. Itt általában a legjobb mutató a 
mezőgazdasági termelői árak és az inputárak arányának a változása, az úgynevezett agrárolló. 
Amikor arról beszélünk, hogy a termelői árak mintegy 20 százalékkal, 19,3 százalékkal 
nőttek, és ezen belül a növényi termékeké 21,6 százalékkal, az állati termékeké több mint 15 
százalékkal, és a termelői ráfordítások ezzel szemben csak 13 százalékkal, akkor látjuk, hogy 
az agrárolló zárult. 

Ez egy örvendetes dolog, hosszú éveken keresztül, ezt korábban nem lehetett 
elmondani. Idén se fog nyílni, majd erre lehet, hogy reagál Kapronczai igazgató úr, de az idén 
folytatódott a drasztikus áremelkedés az élelmiszerfronton, ami meghaladta az inputárakat, 
például a kukorica tekintetében, közel 30 százalék volt a napraforgó tekintetében, de 
gondolom, ezt majd a jövő évi agrárjelentés kapcsán meg fogjuk tudni vitatni. 

A vágóállat termelői ára 15 százalékkal, az állati termékeké 16 százalékkal emelkedett 
a tavalyi év folyamán. 

Fontos lenne még megemlíteni a jövedelmi adatokat. Itt külön gyűjtés van a társas 
vállalkozások vonatkozásában, itt a NAV-adatok elég pontosan tükrözik az ágazat helyzetét, a 
kettős könyvvitelt folytató vállalkozások ügyét, illetve az egyéni gazdaságok tekintetében 
pedig rendelkezésünkre áll a tesztüzemi rendszer.  

Hadd idézzek ezekből az adatokból, mert ezek nagyon fontos elemei és mintegy 
aggregátumai, summái a tavalyi évnek. 

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások száma mintegy 9 ezer vállalkozás volt, 
2011-ben ez 139 üzemmel kevesebb volt, mint 2010-ben, tehát valamiféle koncentráció 
megjelent. 



 48 

A társas vállalkozások adózás előtti eredménye 132 milliárd forint volt, az előző évi 
47 milliárdnak csaknem a háromszorosa, tehát 2010-ben 47 milliárd, 2011-ben 132 milliárd 
volt az adózás előtti eredmény. 

Ugyanez az élelmiszeriparban egy kicsit árnyaltabb. Az élelmiszeripar 
vonatkozásában az adózás előtti eredmény visszaesett. Viszont ez nem azt jelenti, hogy az 
értékesítés árbevétele csökkent volna, vagy tulajdonképpen a reáltevékenységből fakadó 
eredmény csökkent volna, mert 2011-ben jelentős üzemitevékenység-bővülés volt 
regisztrálható, mintegy 15 százalék. Viszont a pénzügyi eredmények jelentősen lerontották az 
élelmiszeripar eredményeit, és így az összeredmény, pénzügyi eredmény 2011-ben csak 
mintegy 29 milliárd forint volt, ami kevesebb, mint a 2010-es év, de itt elsősorban a 
hitelállományt, illetve a devizában és forintban fennálló hitelek pénzügyi egyenleget rontó 
hatását kell elsősorban figyelembe vennünk. 

Az egyéni gazdaságok tekintetében nagyon fontos adatokat akarok most mondani - az 
AKI által működtetett tesztüzemi rendszerből nyerjük ezeket a számokat. Az ágazat 
jövedelmezősége 2011-ben a nettó hozzáadott érték tekintetében 194 ezer forint volt 
hektáronként, ami 47 százalékos emelkedést jelent - ez a gazdaság egésze vonatkozásában 
értendő. Az egyéni gazdaságok bruttó termelési értéke 420 ezer forint/hektárra nőtt, ami 
24 százalékkal magasabb volt az előző évinél. Az üzemi költségek, ráfordítások 
11 százalékkal emelkedtek, 780 ezer forint/hektárra, és az egyéni gazdaságok adózás előtti 
eredménye 71 százalékos növekedést mutatott, ami 132 ezer forint volt hektáronként. Azt 
hiszem, ez mindent összefoglal az előző évről.  

Fontos lenne még megemlíteni a külkereskedelem impozáns számait, mert a 2011. év 
ebben is egy rekordév volt. A mezőgazdasági és az élelmiszeripari termékek kivitele 2011-
ben 18 százalékkal emelkedett euróban számolva, a behozatal 13 százalékkal. Az agrár-
külkereskedelmünk, ahogy említettem, jelentős volt, a kivitelünk rekordszintet ért el: 
6,9 milliárd eurót, a szaldónk 2,7 milliárd euró volt, ami tulajdonképpen rekordnak tekinthető.  

Engedjék meg, hogy a jelentés egy másik fontos elemét, a támogatásokat is érintsem, 
mert ez mindig a közérdeklődés fókuszában álló történet. Az agrártámogatások tekintetében a 
legjelentősebb támogatási forrás megint csak az uniós források voltak. Itt a közvetlen 
támogatásokat kell elsősorban megemlítenünk, itt a területalapú SAPS-támogatás és az azt 
kiegészítő egyéb speciális EU-s támogatásokról beszélünk mint elkülönített támogatások a 
cukorágazatban, a különleges tejtámogatás, a szerkezetátalakítási programok a dohány-, a 
zöldség-gyümölcs szektorban. Ezeknek az összesített kifizetése 2011-ben 176 milliárd forint 
volt, és a piaci támogatások - itt elsősorban a tész-ek támogatásáról és ültetvénytelepítésekről, 
tehát belpiaci támogatásokról beszélünk, ami szintén 100 százalékban EU-finanszírozott - 
21 milliárd forint. Felmerülhet, hogy ez a közvetlen támogatások kifizetése alacsonyabb, mint 
az előző évi. Mielőtt bárki feltenné a kérdést, hogy ez miért van így, elmondanám, hogy 
ennek csak elszámolási technikai okai vannak, tekintettel arra, hogy a 2010-es közvetlen 
támogatásoknak mintegy a 80 százaléka még 2010-ben kifizetésre került, és mintegy 
20 százaléka csúszott át 2011 januárjára, úgy a 2011. évi közvetlen támogatásoknak - egy 
komoly előlegfizetésünk volt - az 50 százaléka kifizetésre került 2011-ben, viszont egy 
nagyobb hányada, egy jelentősebb hányada átcsúszott 2012 januárjára. Itt tehát egy, ha úgy 
tetszik, elszámolási év per év számról van szó, tulajdonképpen a közvetlen támogatások 
kifizetésében semmiféle fennakadás nem volt, az tervszerűen, az utolsó fillérig megtörtént.  

A SAPS-támogatás 57 ezer forint/hektár volt ami nagyjából és egészében 
198,5 eurónak felel meg. Nagyon fontos megemlítenünk az egyéb közvetlen támogatásokat, 
amelyek sokkal célhoz kötöttebbek. Itt a tejágazatnak egy kulcsfontosságú támogatása az 
elkülönített tejtámogatás, ami 9,5 forint/literes támogatást jelent, és nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a tejágazat még mindig nyereséges a kedvező árrendszer mellett is. Az 
elkülönített cukortámogatás - szokás szerint - 12 milliárd forintban jelent meg, és ahogy 
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említettem, a piaci támogatások elsősorban a szőlő-borágazatra mentek: 11 milliárd forint, a 
nemzeti diverzifikációs program itt a cukorreform eredményeképpen egy jelentős tétel volt, 
illetve a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek részére egy 3 milliárd forintos tétel volt, a 
diverzifikációs program is egy 3,3 milliárd forintos program volt.  

Beszéljünk néhány mondatot az EU-társfinanszírozású vidékfejlesztési 
támogatásokról, és itt a Darányi Ignác-terv alatt futó 2007-2013-as vidékfejlesztési program 
kifizetéseiről is hadd tegyek említést! 2011-ben 201 milliárd forint kifizetés történt, ez az EU-
s és hazai forrásokat is tartalmazza. Tengelyenkénti megoszlásban a beruházási típusú 
intézkedések az élelmiszer-feldolgozás és az alapanyag-termelés - itt elsősorban 
állattartótelepek rekonstrukciója pályázatok kifutásáról beszélünk - 71 milliárd forintos 
kifizetést tartalmazott. Az agrár-környezetvédelmi intézkedések - ez a másik nagyon fontos - 
és a vidék állapotához kapcsolódó II. tengelyes kifizetések, KAT-os kifizetések 98 milliárd 
forintot tartalmaztak, tehát tulajdonképpen a II. tengely kifizetései magasabbak voltak az I. 
tengelynél, ami, ha úgy tetszik, önmagában is egy rekord. Az életminőség-javítás, a 
diverzifikáció - itt tulajdonképpen a nem mezőgazdasági tevékenység irányába történő 
diverzifikációról beszélünk elsősorban -, a III. tengely 23 milliárd forint, és a LEADER 
vonatkozásában 4 milliárd forint kifizetésről beszélhetünk. (Font Sándor, a bizottság elnöke 
visszatér az ülésterembe.) 

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

 
Fontos megemlíteni még a nemzeti támogatásokat. A nemzeti támogatások 

tekintetében több csoportot különböztetünk meg: a notifikált nemzeti támogatásokat, a 
csekély összegű nemzeti támogatásokat, az úgynevezett de minimis nemzeti támogatásokat, 
az úgynevezett csoportmentesség alapján nyújtható, bejelentési kötelezettség alá nem tartozó 
nemzeti támogatásokat, illetve az egyéb uniós jogszabályok alapján nyújtható nemzeti 
támogatásokat. Összesen 66 milliárd forintról beszélünk a notifikált támogatások esetében, ez 
a legnagyobb kör. Itt az állatjóléti támogatások viszik a prímet, ahogy már évek óta: 
10 milliárd forint sertés, baromfi, 6 milliárd forint sertés, 4 milliárd baromfi; állati hulla közel 
2 milliárd forint, 1,7 milliárd forint; agrármarketing 1,6 milliárd forint, ezek a fontosabb 
támogatások.  

A de minimis körben - a de minimis, tekintettel arra, hogy ez csekély összegű 
támogatás, értékben is behatárolt - egy 2 milliárdos, közel 2 milliárdos kifizetésünk volt, 
ebben a legnagyobb tétel a fagykárt szenvedett szabolcsi és más megyék gazdálkodóinak egy 
ad hoc, egyszeri 1,3 milliárdos gyorssegélye. Ezen felül a szőlő-, gyümölcsültetvény 
többletgázolaj-támogatása egy fontos jogcím, amely továbbra is megy erről a területről.  

A csoportmentességi rendeletek, tehát a bejelentés alá nem tartozó, de bizottsági 
tájékoztatási kötelezettséggel bíró támogatások mintegy 10 milliárdos kifizetést tettek ki. Itt a 
legfontosabb az egyes állatbetegségek leküzdése, ahol egy közel 5 milliárdos kifizetésről 
beszélünk. Az agrár-kárenyhítési rendszer kifizetései 4,2 milliárd forint, tudjuk, hogy ez döntő 
többségében fagykárra ment el, illetve volt még egy jelentős belvíz, ami 2010 után maradt 
utánunk, illetőleg kisebb mértékben voltak egyéb károk. Az állattenyésztési, 
tenyésztésszervezési feladatok kerete megemelésre került, és 900 millió forintban történt 
kifizetés. Növény-egészségügyi vizsgálatok kisebb összegben kerültek kifizetésre.  

Az egyéb intézkedések tekintetében talán a legnagyobb tétel és a legfontosabb a 
gázolaj jövedéki adó visszatérítése - ezt minden mezőgazdaságban tevékenykedő jól ismeri -, 
itt 23,4 milliárd forintot igényeltek vissza a NAV-tól, ami egy igen komoly összeg.  

Jelentős támogatásnak minősül a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatása, 
itt 1,7 milliárd forint került kifizetésre. 800 millió forintot át kellett tolnunk 2012 januárjára, 
tehát tulajdonképpen a szokásos 2 milliárd forint úgy került kifizetésre, hogy 1,2 ’11-ben, és 
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pénzügytechnikai okok miatt áttoltunk januárra 80 milliót, ami szintén kifizetésre került még 
a ’11. év vonatkozásában. 

A vagyonvédelem szempontjából kiemelt jelentőségű a mezei őrszolgálat támogatása, 
itt 280 millió forint került kifizetésre. 

További fontos jogcím a teljesség igénye nélkül az állati és növényi károk 
kártalanítása. Ez egy olyan speciális jogcím a költségvetésen belül, ami felülről nyitott. Tehát 
amennyi kár felmerül, annyit fizetünk. Erre 970 millió forint kifizetés történt 2011-ben, és egy 
speciális támogatási jogcímünk is volt, a vörösiszap-katasztrófa 2010-ben bekövetkezett, és 
nem az agrártárca illetékességébe tartozott ennek a gondozása, de 2010 végén döntés született 
egy ad hoc egyszeri támogatásról, ami 2011 elején került kifizetésre. Ez volt tulajdonképpen a 
leggyorsabb gyorssegély, és itt 350 millió forint támogatást tudtunk adni a vörösiszapban 
károsodott mezőgazdasági termelőknek és élelmiszertermelőknek. 

Hitel, hitelpolitika. Általánosságban a 2011. évet is érintette, vagy érezhető volt a 
hitelkínálat és a banki hitelezési hajlandóság csökkenése. Összességében elmondható, hogy 
még mindig a hosszú lejáratú, fejlesztési típusú hitelek domináltak, de egyre kisebb 
mértékben, és fokozatosan a rövid lejáratú, forgóeszköz-típusú vagy folyószámla-típusú 
hitelek aránya elkezdett növekedni. A teljes hitelállományon belül a támogatott hitelek 
állománya is csökkent. Ez az uniós szabályozás okán sajnálatos módon így van, de a teljes 
állomány 33 milliárd forintot tett ki. 

A kormányzat számos új hitelprogramot indított 2011-ben, amiről azért fontos lenne 
említést tennünk. Itt az Agrár Széchenyi-kártya hitelprogram az egyik legjelentősebb, ami 
azóta szerencsére elég szép pályát futott be. Ez egy teljesen szabad felhasználású 
folyószámlahitel könnyített fedezet mellett, kifejezetten a kistermelők, az egyéni családi 
gazdálkodók részére került kidolgozásra. 

Egy másik nagyon fontos hitelprogram a 2011-es évben a Magyar Fejlesztési Bankkal 
közösen indított agrár forgóeszköz hitelprogram, az agrár forgóeszköz vis maior hitelprogram, 
ez még a 2010-es év vis maior eseményeit volt hivatott kompenzálni, ez egy nagyon sikeres 
program volt, itt több mint 10 milliárd forint kedvezményes hitel került kihelyezésre. A 2011-
es év fagykáraira kidolgozásra került az MFB fagykár hitelprogram, ennek a végrehajtása 
átcsúszott a 2012. évre. 

Nagyon fontos új fejlemény volt az Új Magyarország TÉSZ forgóeszköz hitelprogram 
megnyújtása, prolongálása, ez a 2011-es év végére jutott. Értesülést szereztünk arról, hogy a 
tész-ek esetében többen komoly pénzügyi és likviditási problémáktól szenvednek, éppen ezért 
egy jelentős és kedvező átalakítása történt ennek a programnak, illetve elkezdődött az MFB 
élelmiszeripari bankgarancia program átalakítása, ami szintén az idei évben fejeződött be, ami 
jelentősen olcsóbban juttatja az élelmiszeripari vállalkozásokat forráshoz. Tehát ezen a 
területen is azt mondom, hogy pozitív lépésekről tudunk beszámolni. 

Végezetül, megint csak kiragadva a sok fontos ügy közül egyet, ami a 2011-es évben 
meghatározó volt, a magyar EU-elnökség, és ez lesz az utolsó terület, amit érinteni szeretnék. 

Ki kell emelnünk, hogy 2011 első félévében Magyarország töltötte be az Európai 
Tanácsban a soros elnöki tisztet, és nagyon jelentős feladat hárult az Agrártanácsban a tárcára, 
a közös agrárpolitika 2014 utáni reformjának az előkészítésével kapcsolatban. 

Tudjuk, hogy 2010 őszén nyújtotta be az Európai Bizottság az ő javaslatát a Tanács és 
a Parlament részére, és tulajdonképpen ezzel kapcsolatban az első komolyabb lépés a magyar 
elnökség alatt történt. A magyar elnökség volt az, amely részleteiben munkacsoporti, 
mezőgazdasági különbizottsági és miniszteriális szinten részletekbe menően végigtárgyalta a 
Bizottság javaslatát, és egy úgynevezett tanácsi, illetve bocsánat, elnökségi következtetéseket 
fogadott el. Akkor lett volna tanácsi következtetés, ha száz százalékban a tagországok mellé 
állnak, de Magyarország csak egy 85 százalékos többséget tudott felsorakoztatni, így csak 
elnökségi következtetések lettek, ami azt hiszem, egy óriási siker. Amikor nekivágtunk 2011 
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elején, körülbelül ezek a hangok hallatszottak Brüsszelből, hogy hajrá, hajrá, úgyse lesz 
belőle semmi, na, majd meglátjuk, hogy mire mennek a magyarok, és azt kell mondanom, 
hogy egy olyan kompromisszumos papírt sikerült megalkotni, amit még azok az országok is 
méltattak, akik végül nem szavazták meg. Itt a briteknek egy komoly parlamenti kötöttségük 
volt. 

Ennek a papírnak jelentős szerepe volt a tekintetben, hogy mintegy meghatározta a 
jogszabályi kereteknek a Bizottság által előterjesztett valódi normaszöveg-tervezeteknek a 
tartalmát és jelentősen befolyásolta, és kijelölte azt a mozgásteret a Bizottság számára, ami 
visszatükröződik azokban a jogszabályokban, amelyeket most tárgyalunk, a ciprusi elnökség 
és a jövő félévben az ír elnökség alatt. 

Ezeket szerettem volna kiemelni a jelentésből, és természetesen nagyon sok minden 
más is van benne. Kérem önöket, hogy támogassák ennek a parlament elé, a plenáris ülés elé 
való terjesztését. Azt hiszem, hogy ez a jelentés a célját ellátja, fontos szakmai kapaszkodót, 
egy fontos látleletet nyújt a tavalyi évről, ami mind az önök számára, mind a tudományos 
közvélemény, mind a gazdálkodók, mind az érdeklődők, mind a sajtó, mind a diákok számára 
egy nagyon pontos, hivatalos, sokszor lekontrollált adattömeg, szerintem jól használható és 
kérem, terjesszék, ajánlják a gazdálkodóknak, a politikusoknak a figyelmébe. Ennyit 
szerettem volna mondani, elnök úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót Kapronczai István 

főigazgató úrnak a Tanács nevében. 
 

Dr. Kapronczai István (Agrárgazdasági Kutatóintézet) 

DR. KAPRONCZAI ISTVÁN (Agrárgazdasági Kutatóintézet): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a szót. Igyekszem 
összefogott és rövid lenni. 

A törvényi kötelezettség okán az Agrárgazdasági Tanács október 29-én megtárgyalta 
az agrárgazdasági jelentést, és úgy ítélte meg, hogy ez jól tükrözi a 2011. év állapotait, és 
ezért támogatja. 

Azt látni kell, hogy az agrárjelentés, az agrárbeszámoló a műfaját tekintve egy 
tényregisztráció, tehát gyakorlatilag leírja a történéseket és ezt dokumentálja. Nem feladata 
az, hogy véleményezzen, javaslatot tegyen és általában értékeljen, hanem a tényeket állapítsa 
meg, és hosszú évek óta - hiszen 1998-ban készült talán az első – igyekszik megfelelni ennek 
az agrárbeszámoló. Ugyanakkor az Agrárgazdasági Tanácsot a törvény arra hatalmazza fel, 
hogy javaslatokat is megfogalmazzon a jelentéssel kapcsolatban. 

Én ezért arra szeretnék fókuszálni, hogy az idén mit ajánl az Agrárgazdasági Tanács a 
gazdaságirányítás, a politika figyelmébe az agráriummal kapcsolatban. Tehát nem fogok 
kitérni azokra a tényekre és megállapításokra, amelyeket főosztályvezető úr ismertetett. 

9 pontot szeretnék röviden érinteni. Az első az, hogy az Agrárgazdasági Tanács 
nagyon fontosnak ítéli azt, hogy az agrárökológiai potenciált és az agrárökonómiai potenciált 
fenntartható módon, a lehető legteljesebb mértékben használjuk ki. Ennek jelenleg és már 
hosszú évek óta az agrárgazdaság nem felel meg, tehát mindenképpen olyan agrárpolitikának, 
olyan agrárstratégiának kell kialakulnia, olyat kell követnünk, amely ezt az agrárökológiai, 
agrárökonómiai potenciált kihasználja. 

Ezt azért is hangsúlyoznám, mert mindnyájan látjuk, hogy a világban az élelmiszer 
felértékelődik, élelmiszerár-robbanásról beszélünk, az élelmiszer egyre inkább stratégiai cikké 
válik, egy olyan ország, mint Magyarország, ami viszonylag kedvező agrárpotenciállal 
rendelkezik, ennek az igénynek megfelelhessen. 
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Az Agrárgazdasági Tanács nem kerülhette meg, hogy a jelentés kapcsán a 
földtörvénnyel kapcsolatban is megfogalmazzon egy ajánlást. Mindenképpen azt javasolja, 
hogy tekintettel a 2014-es derogáció lejártára, tekintettel a létező földspekulációra, minél 
előbb kerüljön elfogadásra egy földforgalmi, illetőleg ezzel kapcsolatos szatellit törvények, és 
azt állapította meg, hogy ezek a spekuláns földvásárlásokat korlátozzák, a középüzemek 
megerősítését szolgálják, de mindezt úgy, hogy ne okozzanak állatállomány-csökkenést, ne 
okozzanak foglalkoztatás-csökkenést, és ne veszélyeztessék a vagyont, tehát 
vagyonleértékelést ne okozzanak. 

Harmadik pontként az öntözéssel kapcsolatban annyit, hogy aszályos évünk volt 2012, 
ez nyilvánvalóan hatott az Agrárgazdasági Tanács véleményére is. Két nézet van erősen a 
szakmában: az egyik az, hogy a legjobb víztározó a talaj, ami igaz, és az öntözést másodlagos 
helyre sorolja, ugyanakkor a talaj csak akkor tud vizet tárolni, ha van víz, tehát az öntözés egy 
nagyon fontos kérdés. Az országba befolyik 114 köbkilométer víz, kifolyik 120 köbkilométer 
víz, tehát 6 köbkilométerrel több kifolyik, és ezért az Agrárgazdasági Tanács mindenképpen 
felhívja a figyelmet arra, hogy a 2014-2020 közötti támogatási lehetőségek, illetőleg 
agrárpolitikai preferenciák az öntözést és ennek kérdését kiemelten kezeljék.  

Negyedikként a mezőgazdaság finanszírozásával kapcsolatban tett megállapításokat. 
Komolynak ítéli az erőfeszítéseket, amelyek a finanszírozás javítása érdekében, a hitelhez 
jutás lehetősége érdekében történtek, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy továbbra is keresni kell 
a mezőgazdasági termelés sajátosságainak, üzemsajátosságainak megfelelő hitelezési és 
támogatási formákat, tudniillik itt a kisebb méretű gazdaságok komoly hendikeppel bírnak.  

Az állattenyésztés és a növénytermesztés arányát már évek óta felveti az 
Agrárgazdasági Tanács. 2011. évben ez 32 százalék volt, ha jól emlékszem a számra, ami 
minden idők legalacsonyabb állattenyésztési aránya, nyilvánvalóan kellett hozzá egy jó 
növénytermesztési év is, de a tendencia egyértelmű. Nem könnyű ezt a helyzetet 
megváltoztatni, ez az EU-csatlakozás körüli időszakban indult el, és azóta folyamatosan tart. 
Kiemelten kell kezelni az állattenyésztés támogatását, ugyanakkor ez nem olyan kérdés, ami 
nagyon könnyen megoldható, tekintve a közös agrárpolitika preferenciáira, tekintettel arra, 
hogy komoly objektív és szubjektív hátrányaink is vannak az állattenyésztés tekintetében 
velünk versenyző országokhoz képest, de ezt mindenképpen prioritásként ajánlja kezelni.  

Hatodikként az élelmiszer-termékpálya és az élelmiszer-termékpálya szereplőinek a 
helyzetét minősíti, és erre nézve tesz javaslatot az Agrárgazdasági Tanács. Ahogy a 
főosztályvezető úr is említette, az élelmiszer-feldolgozás - szándékosan nem élelmiszeriparról 
beszélek, hanem az élelmiszer-feldolgozásról - helyzete egyre kritikusabbá vált az elmúlt 8-
10 évben, és jelenleg ebben látjuk a legfőbb korlátját a termékpálya további 
kibontakozásának, hiszen örömmel fogadjuk azokat a számokat, amelyek a jelentésben is 
szerepeltek, hogy több mint 7 milliárd euró volt az exportunk, hogy közelítette a 3 milliárdot 
az egyenleg, és épp ma reggel néztem meg az augusztusig terjedő időszaknak, tehát 2012 
augusztusig terjedő számait, amelyek ragyogóak, mert az exportunk tovább növekszik 
14 százalékkal, az importunk, az élelmiszerimportunk csökken, évek óta nem volt, hogy 
csökkent az élelmiszerimportunk, ez tehát azt jelenti, hogy az én becsléseim szerint olyan 
3,5 milliárd körüli pozitív export-import szaldót tudunk hozni az ágazatban, tehát 3,5 milliárd 
euró körüli szaldót tudunk hozni az ágazatban. De egy pici zárójelben mellé kell tenni, hogy 
mivel ez egyre inkább a mezőgazdasági alapanyag és az elsődlegesen feldolgozott 
élelmiszerek teljesítménye okán van, és másodlagosan feldolgozott élelmiszerben az elmúlt 
6 évben, 3-ban kicsi mértékben, de nettó importőrök voltunk, úgyhogy nagyon oda kell 
figyelni az élelmiszer-feldolgozásra, mert nem lesz fenntartható ez a pozitív exporttendencia, 
hogyha ezen nem tudunk változtatni. Ha nagyon egyszerűen akarjuk mondani: a jelenlegi 
struktúrában munkalehetőséget exportálunk az országból azzal, hogy nem dolgozzuk fel. Ezt 
is mindenképpen kiemelt területnek ajánljuk tehát.  
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Szintén régóta hangoztatott és fontos kérdés a termelői összefogások, a termelői 
szerveződések kérdése. A mai piaci viszonyok között másképp nem lehet az agrárpolitikai 
célokat megvalósítani, csak hogyha a termelők összefognak, nagy tömegben, egységes 
minőségben tudnak árut megjeleníteni a piacon.  

Utolsóelőttiként említem meg a feketegazdaságot, ami hangsúlyosan előkerült az 
Agrárgazdasági Tanács vitáján. Ez gyakorlatilag két okból, sőt három oldalról okoz gondot: 
egyrészről okoz mint bevételkiesés a költségvetésnek, másrészt a becsületesen kereskedők, 
elszámolók hátrányát okozza, harmadrészt pedig a transzparenciát, az ágazat átláthatóságát 
rontja, ami komoly gond, és komoly szabályozási nehézségeket is okoz. Ezért a tanács 
felhívja a figyelmet, a kormány figyelmét, hogy szabályozási eszközökkel, elsősorban az 
áfaszabályozás eszközeivel és az adminisztratív szabályozás eszközeivel is próbáljon gátat 
szabni a feketegazdaság nemcsak térnyerésének, hanem fennmaradásának is.  

Végül az utolsó gondolat, amit szeretnék megemlíteni, az, hogy az Agrárgazdasági 
Tanács úgy ítéli meg, hogy az agrárkutatás és szaktanácsadás területén egyre súlyosabbak a 
problémák. Nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy azoknak az országoknak az 
agrárgazdasága fejlődött az elmúlt fél évszázadban, ahol magas K+F, magas kutatás-
fejlesztési aránnyal bírt a háttér, a többi ország lemaradt. Én azt gondolom, hogy az első pont, 
hogy nem felelünk meg az agroökológiai potenciálnak, egyik oka az, hogy az elmúlt hosszú 
évtizedekben Magyarország nem tudott olyan K+F-et állítani a mezőgazdaság, az 
agrárgazdálkodás mögé, ami az új feltételekhez való alkalmazkodást lehetővé teszi. 

Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelentkezési sorrendben adok szót. Sáringer-Kenyeres 

Tamás volt az első, majd Gőgös Zoltán fog következik.  
 

Kérdések, hozzászólások 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kérdés 
ragadta meg a figyelmemet, a hitelezés lehetősége, ami az agrárgazdaságban megítélésem 
szerint rendkívül fontos. Jól, tételesen elhangzott, hogy milyen banki hitelek kihelyezése 
milyen formában, milyen kedvezményekkel, s a többi, zajlik Magyarországon. Egy kérdésem 
volna. Van egy másik út a hitelezésre, az integrátori hitelek kihelyezése, megtörtént-e ezek 
kihelyezése! Milyen mértékű lehetett ez az előző évben, illetve az előző évekhez képest? 
Csökkent, nőtt esetleg? És százalékosan körülbelül milyen arányt képviselhet ez a teljes 
mezőgazdasági hitelezésben? Lehet, hogy olyat kérdezek, ami nem idevaló… (Szentirmay 
Zoltán: Ezt ezután fogjuk nézni.) Nagyon szépen köszönöm. Ez a kérdés merült fel bennem.  

Azt szeretném megköszönni, hogy ez az anyag minden évben elénk kerül, és hogy 
minden évben fantasztikus jó, átfogó képet biztosít az előző időszak történéseiről. Ez az idei 
évben is így van, és ha jól tudom, akkor ez a jövőben is biztosított, tehát megkapjuk majd ezt 
a jelentést, aminek én személy szerint örülök, és egyetértek azzal, hogy ha a gazdálkodók nem 
is biztos, hogy megértik, de ha mi képviselők kimegyünk a saját területünkre, és elmondjuk az 
összefoglaló alapján, hogy mi történt az előző időszakban a mezőgazdaságban (Gőgös Zoltán: 
Ezt ők jobban tudják, mint mi! - Derültség az ellenzéki képviselők soraiban.), akkor átfogó 
képet kapnak arról, hogy hogyan néz ki az országban a gazdálkodás. (Varga Géza: Ők jobban 
tudják, milyen jó idő volt!) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A maguk szűk szegmenséből lehet, hogy tudják, de komplexitásában 

valószínűleg nem tudják, ezért jó egy ilyen jelentés.  
Gőgös Zoltán! 
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy a 
korábbi éveknek megfelelő, jó színvonalú jelentést kaptunk, idén még talán kevesebb is volt 
benne a komment, mint tavaly, ami nem rontja a jelentés pozícióját. Azt is látjuk, hogy az 
időjárás nyilván sokat tud használni is meg ártani is az ágazatnak, biztosan sokkal többet, 
mint bármilyen kormány, de azért olyan nagyon-nagyon hurráoptimizmusra még a 2011. év 
után sem lehet okunk. Volt, tényleg volt egy jó év, ez nem vitatható, de azért ebből a 
jelentésből is látszik - és itt most nem akarok teljes részletességgel belemenni, majd jövő 
héten kedden lesz erre időnk a parlamentben -, hogy azért az élelmiszeripar problémája olyan 
szintre jutott, és a legkeményebb problémái a különadókból következtek, azért ezt is lássuk 
be, mert itt szóba került, hogy a pénzügyi eredményeik milyenek lettek, és ha valaki még 
mindig azt hiszi, hogy nem hárítják át a bankok a különadót, akkor ennek ez az ékes 
bizonyítéka. És azt is be kellene látni, hogy nem terhelhető tovább ez az ágazat, szerintem 
elég lesz az, hogyha most bezár Gyula, utána Kapuvár, aztán a Kométa, utána nagy 
valószínűséggel Pápa, ha nem történik valami - onnantól kezdve nem marad élelmiszer-, 
konkrétan húsipari gyárunk, marad egy-kettő, meg egy csomó, amelyik feketén dolgozik. Én 
erre tehát nagyon felhívnám a figyelmet, és ez ezekből a számokból egyértelműen kiderül, 
egyértelműen kiderül. 

A másik - és megint csak a feketegazdaságra utalnék -, hogy nem tudom, ki mennyire 
nézegette meg ezeket a táblázatokat, de azért nekem az furcsa, hogy kukoricából lett 
egymillió tonna pluszunk, és az exportunk meg 300 ezer tonnával csökkent ’11-ben, búzából 
800 ezer tonna exportmínuszunk lett, úgy hogy 400 ezer tonna terméspluszunk volt. Itt 
valahol hiányzik 1,3 millió tonna, meg hiányzik 1,2 millió tonna. Hogyha megnövekedett 
volna másfél millióval a disznóállományunk, akkor azt mondanám, hogy azt valaki megette 
vagy megetette, de énszerintem meg egyszerűen arról van szó, emberek, hogy ez feketén 
került ki az országból. (Közbeszólások.)  

Még egy: a nemzetközi táblázatban 2010-nél a kukoricánál - ezt csak a szerkesztőknek 
mondom - becsült adat van. Ha 2010-es adatot hozunk, azért az már nem lehet becsült adat 
2012-ben. Tehát a kukorica nemzetközi táblázata nem jó, magyarul 2010-es adat van 
megcsillagozva, hogy becsült adat. Erre majd nyilván lesz valami magyarázat. Én nem tudok 
rá más magyarázatot mondani, vagy azt, hogy rosszak a számok, mert ha ez tárgyévi jelentés 
lenne, akkor érteném, de 2011 minden szempontból lezárt kellett hogy legyen nyáron, nyárig 
meg elmegy általában az előző évi export. Ekkora különbség nem lehet, tehát ez valahol 
hiányzik, ez biztos.  

Az is izgalmas nekem, és kérdezném - nem tudom, erre van-e már szám -, hogy abból 
a nagy dérrel-dúrral beharangozott 8 milliárdos fagykárhitelből mennyi került folyósításra, 
mert én úgy tudom, hogy szeptemberig 9 darab szerződés köttetett belőle, 9 darab! Lehet, 
hogy azóta még köttetett egynéhány, de azért azt akkor nem lehet olyan óriási sikernek 
elkönyvelni.  

Szóba került itt az állattartás folyamatosan romló pozíciója. Azért valahol be kellene 
látnunk, főleg most a ’14-es támogatások kapcsán - ezt majd a parlamentben nyilván ki fogjuk 
vitatni -, hogy óriási hiba volt, hogy nem vezettük be az SPS-t, óriási hiba volt. (Közbeszólás: 
Micsoda?) Hogy az SPS-t nem vezettük be. Óriási hiba volt. Nem fogjuk tudni megúszni 
ennek az iszonyatos kárát, iszonyatos hátrányait, bárki bármit mond. Azon lobbizunk, hogy a 
top-up számait történelmi bázissá tegyük - akkor nem egyszerűbb lett volna elfogadni azt a 
törvényt? És akkor nem kellett volna itt lobbizni, aminek persze nyilván annyi esélye van 
nagyjából, mint Szálasinak volt a főtárgyaláson.  

Összességében én annyit tudok mondani, hogy maga a jelentés korrekt. Nyilván ebből 
mindenki más-más következtetéseket fog levonni, itt fő következtetés lett, nyilván ami 
minden kormányzati programnál megvan, hogy nőtt a foglalkoztatás - igen, azzal a négyórás 
erdészeti közmunkával, amiben olyan 30 ezer szereplő lett körülbelül. Legalább magunkat ne 
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csapjuk be, én ezt kérem mindenkitől, nem lett több a foglalkoztatás az ágazatban. És én 
nagyon megfontolásra ítélem a tanács véleményét, szerintem egy nagyon-nagyon korrekt és jó 
értékelést adott erről a történetről.  

Ja, és még egy! Mielőtt azt gondolnák, hogy százezrével szaporodott vagy mondjuk 
több tízezerrel szaporodott a tejelőtehén-állomány, nehogy ilyen illúziónk legyen! Ami 
bővülés volt a teheneknél, az mind hízómarha volt, annak volt vagy lett egy jó pozíciója hál’ 
istennek, hogy majdnem hogy korlátlan exportlehetőségünk van. De az azért olyan túlságosan 
nagy hozzáadott értéket nem jelent. Valamit jelent nyilván, de sem munkaerőben, semmiben 
nem tud annyit, mint hogyha a tejelő teheneink száma növekedett volna.  

Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Még annyit, hogy nyilván ennek a 
jelentésnek elvileg a régi szándék szerint az lett volna a dolga, hogy alapozzuk meg a 
következő évi költségvetését. Ez évtizedek óta nem így van, tehát most ezt nem kritikaként 
mondom, de korábban azért egy kicsit hamarabb meg szoktuk kapni. De miután látjuk, hogy 
nem is tudjuk, van-e költségvetésünk vagy nincs, innentől kezdve semmi jelentősége annak, 
hogy ezt most mikor kaptuk meg. Azt viszont sajnálom - persze értve az európai uniós 
helyzetet -, hogy innentől most már nem lesz agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény, ezt 
majd délután tárgyaljuk meg a parlamentben, de azért én nyugodtabb lettem volna, hogyha az 
az országgyűlési határozati javaslat, amely majd ezt a jelentést kötelezővé teszi, meg még, 
gondolom, sok egyebet, ami most abban a törvényben van, mondjuk párhuzamosan tárgyaltuk 
volna. Mert így azért én nem látom teljes biztonsággal, hogy ennek a jelentésnek a sorsa mi 
lesz. Ilyenkor azért a kormánynak nyilván szabadabb mozgása lesz, mint hogyha ez egy 
törvénybe van foglalva, és általában azért a fejlett országokban az ilyen típusú összegző 
anyagokat törvény szabályozza. De azt szeretném jelezni, hogy támogatni fogjuk a jelentés 
elfogadását, mert egyébként egy korrekt és szakmailag teljesen jól összerakott anyag. Nyilván 
mindenkinek van szíve csücske, amit még szeretne bele, vagy nem szeretne bele, de ez egy 
elég összetett ágazat, ebből a terjedelemből is látszik, amit nyilván próbáltak az előterjesztők 
vissza-visszafogni, de azért még így is lesz majd nyilván olyan, akit fogja mondani, hogy ő 
azért szerette volna, hogyha ez meg ez a terület hangsúlyosabban került volna bele.  

Megköszönöm a munkájukat, remélem, hogy jól fogjuk tudni ezt használni, és 
normális szakmai következtetéseket vonunk le belőle. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hanó Miklós a következő.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Énszerintem is korrekt a jelentés, és 

itt a tényregisztrációként szereplő dolgok vannak. Sok minden belejátszott abba, hogy végül is 
a GDP-nek a növekedésében az a 0,9 százalék az agrárium felől jött (Gőgös Zoltán: Idén meg 
elment!), itt hál’ istennek bejött az is, hogy bizonyos termékcsoportoknál jelentős áremelkedés 
volt, és ennek kapcsán a bevétel növekedett, plusz a volumennövekedés is. Amik itt az 
anyagból látszanak, azok tanulságosak is, de én inkább áttérnék az Agrárgazdasági Tanács 
ajánlásaira, és itt egy-két dolgot azért szeretnék elmondani, ami hosszabb távra és a 
jelentésből is kitűnve lehet hogy előremutatás.  

Alapvetően felhívja a figyelmet - és nekem ez az egyik legsarkalatosabb problémám, 
és régóta mondom ezt - az élelmiszer-feldolgozók állapotára, ami az országban van, hogy a 
rendszerváltást követően folyamatosan zártak be és mentek tönkre feldolgozóüzemek, ennek 
kapcsán a hozzáadott érték, amit mindig szeretnénk növelni, meg a foglalkoztatás is 
jelentősen csökkent. Én úgy gondolom, hogy azért azok a szereplők, akik ebben részt vettek, 
jelentősen tehetnek erről, nem csak a feketegazdaság. A feketegazdaság már ennek a 
szüleménye, hogy bizonyos vágóhidakat annak idején, emlékszem én, 2003-2004-ben nem 
engedtek, nem engedték a kis, regionális vágóhidakat működni, csak iksz darabszám fölött, 
akkor meg nem tudta ezt megvalósítani. Úgy gondolom, hogy az a régi rendszer, ami - 
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úgymond - az átkosban működött, én nem azt mondom, hogy ahhoz térjünk vissza, de ott volt 
egy termeltetési oldala is a feldolgozóiparnak, egy folyamatos, ami egy biztonságot jelentett a 
termeléshez. Ez valahogy elszakadt. A rendszerváltást követően az látszott, hogy nagyon 
olcsón lehetett beszerezni import alapanyagokat, nemcsak segédanyagokat, nemcsak egyéb 
dolgokat, hanem olyanokat is, amiket a feldolgozásba be lehetett vinni, igaz, hogy gyenge 
beltartalmi értékű, igaz, hogy olcsó volt, és ezáltal lehet, hogy nagyobb volumen gyártásával 
megtérült a feldolgozónak, hogy ezeket gyártotta, mert ezt mindig elfelejtik mondani, és 
elhanyagolták azt az alapanyagrészt - nézzük az állattartást, mondjuk a sertést, én a sertést 
mindig stratégiai kérdésnek tartom -, hogy ezzel foglalkozzanak, és megszűnt Békés 
megyében. Eredetvédett a Csabai kolbász, eredetvédett a Gyulai kolbász, európai uniós, és 
nincs olyan vágóhíd meg olyan állomány, amit le lehetne erre vágni. Közröhej. Ott valamikor 
minden faluban, ahol 3 ezer lakos volt, legalább annyi sertés is volt, vagy a duplája, vagy a 
triplája. Most semmi. Most nem lehet találni olyat, hogy háztájiban valaki magának levágjon 
egy sertést. (Gőgös Zoltán: De, én tudok olyat.) Tehát itt maga a feldolgozóipar jelentősen 
hozzátett ahhoz, hogy ebbe az állapotba kerültünk. 2004-ben még volt 7 millió sertés ebben az 
országban, most már nincsen, csak 2,8 vagy nem tudom mennyi. (Gőgös Zoltán: Mennyi 
volt?) Hét! (Gőgös Zoltán: 2004-ben?) 2003-2004-ben még volt… (Gőgös Zoltán: Ne!) 2002-
ben. (Gőgös Zoltán: 7 millió?!) Igen, annyi volt, akkor mentünk ki tüntetni, ne mondd már, 
tudtuk az árat meg mindent, ne viccelj már velem, nagyon jól tudom, majd nézz utána, 
államtitkár úr! (Gőgös Zoltán: Öt!) Dehogy! Jóval több volt, és hagyták ezt bedőlni. Ami az 
egésznek a lényege, az az, hogy most már elég nehéz ehhez visszakapaszkodni, főleg hogy a 
támogatások nem úgy működnek. Én egyetlen megoldást látok csak hosszabb távon ennek 
kapcsán: hogy a termelőket be kell vonni a feldolgozóiparba, onnantól kezdve érdekeltté 
tesszük, és akkor biztosan nem lesz az, hogy egy köztes szereplő lehúzza a sápot. Ezt a 
növénytermesztésnél és az állattenyésztésnél is gondolom, jobban mondva a 
növényfeldolgozó iparnál és az állati termékek feldolgozóiparánál is így gondolom, erre 
nálunk van is kezdeményezés.  

Amit még mondani akarok, az az, hogy az öntözést nagyon fontosnak tartom, csak ez 
pénz kérdése. Egyébként én úgy tudom, hogy a szaktárca erre készít egy anyagot, amely nyár 
elejére fog elkészülni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, főleg amikor ilyen kiszámíthatatlan 
időjárási dolgok jönnek. És erre a mezőgazdaságban szerkezetváltást is lehetne bevinni, 
magasabb foglalkoztatást, amit Ángyán úr szokott mondani, akkor jobban meg lehetne 
valósítani a kisebb területeken, ha megfelelően tudjuk öntözni, hogy olyan termékcsoportokat, 
zöldség-gyümölcsöt vagy egyebeket állítsunk elő, amivel a foglalkoztatást jelentősen lehetne 
növelni.  

Úgy gondolom, hogy mindezek ellenére még mindig van remény, mert a magyar 
gazda, a magyar paraszt szeret dolgozni, főleg ha megfizetik. Beszéltünk itt arról, hogy az 
Európai Unió nem enged külön támogatásokat. Abban a pillanatban, ha a végtermék mondjuk 
az állattartásnál megfelelő nyereséget tartalmaz, akkor elkezdik azt előállítani. Ráadásul a 
sertésnél az a hatalmas előny van, hogy nem kellene csak a nagyüzemeknek a meglévő 
rendszert felépíteni, hanem az úgynevezett régi háztájiknál jelentős volumennövekedést 
lehetne előhozni. Most megint a rendszerváltás előtti időszakra megyek vissza, akkor ötven-
valahány, 57 százalék volt az úgynevezett kistermelői vagy háztájiban előállított sertés, tehát 
erre az adottságok megvannak. Ebbe az irányba kell elmozdulni, hogy a végtermék legyen 
megfizetve, és onnantól kezdve szerintem ezt lehetne ösztönözni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Előttem szóló képviselőtársaim nagyon sok lényeges pontot 

érintettek már a jelentésből. Én is elmondanám, hogy csatlakozom azokhoz, akik 



 57 

elismerésüket fejezték ki a főosztálynak és a mögötte lévő szakembergárdának ennek az 
anyagnak az elkészítéséért. A 2009-es jelentés, amit ’10-ben tárgyaltunk, még számos sebből 
vérzett szerkezetileg, tartalmilag, a használhatóságát tekintve, aztán a tavaly tárgyalt 2010-es 
már sokkal jobb volt, ez arra épült, tehát ezeket a hagyományokat követi, és reméljük, hogy ez 
így marad. Ugyanakkor viszont maga a jelentés az Agrárgazdasági Tanács jelentése vagy 
kiegészítése nélkül nagyon hiányos lett volna. Tudom, minden évben megkapjuk azt, hogy ez 
egy jelentés, ez rögzíti a helyzetet, de én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen komoly 
szakembergárda foglalkozik egy kérdéssel, akkor szinte egyszerűbb hozzáadott értékkel 
bizonyos elemzéseket tegyen. Tudom, hogy a javaslattétel vagy a jövőkép nem az ő dolga, de 
miután az Agrárgazdasági Tanács ezt megtette, így aztán a lelkem egyensúlya helyreállt e 
tekintetben, hogy akkor ajánlás és mi.  

Ugyanakkor amit részben talán más formában képviselőtársaim már említettek 
előttem, azok a bizonyos hatásoktól megtisztított adatok sokkal többet mondanának. Itt két 
példát hoznék fel. Az egyik a foglalkoztatás vonatkozása. Valóban, hogyha megtisztítjuk 
ezeket a foglalkoztatási arányokat a közfoglalkoztatástól és az egyszerűsített foglalkoztatástól, 
akkor vajon mi az eredmény, akkor milyen arányokat kapunk? Mert az többet mond magának 
az ágazatnak a helyzetéről is, és a feladatokat is sokkal jobban kijelöli. Ezt én tehát 
szükségesnek tartanám. Az agrárolló zárulása lenne talán az a másik terület, ahol, azt 
gondolom, az időjárási hatásoktól mondjuk több év átlagával hasonlítva vagy valamilyen 
módon - ez technikai kérdés - meg lehetne ezt tenni, de az időjárás hatásaitól egy picit meg 
kellene tisztítani. Én tudom, hogy egy ilyen év után, mint amilyen a 2011-es volt, jó 
agrárminiszternek, jó vidékfejlesztési minisztériumi államtitkárnak, főosztályvezetőnek lenni, 
mert nyilván jó az eredményekről beszámolni, de azért az ellenzéknek az a dolga, hogy azt 
mondja: igen, de nézzük meg, mi van ezek mögött az eredmények mögött, és ne az időjárással 
fedjük el a teendőinket.  

Próbálok sorban menni a jegyzeteimen. Igen, az élelmiszeripar helyzete romlott, ezt 
több hozzászóló elismerte. 

A főigazgató úr azt mondta, hogy ma reggel megnézte a statisztikát, és az idei 
augusztusi eredményekre hivatkozva mondta, hogy itt milyen komoly a növekedés… (Dr. 
Kapronczai István: Január és augusztus!)…, igen, hogy ez milyen komoly növekedés. 
Csakhogy, bocsánat, de hadd legyek itt kritikus, hogy mi a ’11. évi helyzetet elemezzük, és 
az, hogy ’12-ben ebben lesz javulás, az nagyon fontos, nagyon jó, de ezzel ne ugorjuk át a 
’11-et, ahol viszont nem tapasztalható még ez a javulás. (Dr. Kapronczai István: Ragyogó 
volt…) Ragyogó volt az időjárás, igen. Summa summarum akárhonnan közelítjük - mert 
valószínűleg ugyanarról beszélünk, csak más megközelítésből -, az élelmiszeriparral komoly 
tennivalók vannak, ez egyértelmű.  

Ami a SAPS-kifizetésekről hangzott el itt a különböző technikai átcsoportosításokkal 
kapcsolatban, tavasszal már volt a bizottság előtt ez a téma, akkor kaptunk róla egy külön 
kiegészítő dokumentumot a gazdasági minisztérium részéről. Ezek az átcsoportosítások nem 
csak technikai jellegűek. Összesen olyan 60-70 milliárdos nagyságrend volt, és annak nagy 
része valóban technikai jellegű, de abban a válaszban, amit tavasszal kaptunk a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, azért az volt, hogy egy 20-24 milliárd - most én hadd 
fogalmazzak így! - egy olyan választási költségvetésre való készülés tartaléka, vagyis hogy 
tavalyról áthoztunk idénre, idén így nagyjából egyensúlyban leszünk szintén, tehát a tavalyi 
stagnálás majd az idei nagyjából egyensúly után jövő évben, ’13-ban viszont az oda fogjuk 
tudni tenni. Adjuk oda, mert tény, hogy nem a gazdáktól veszünk el, de azért a kisördög hadd 
mondassa velem, hogy itt azért nemcsak technikai, hanem egy ilyen tudatos tolás is 
felfedezhető mögötte.  

Feljegyeztem magamnak a jelentés kutatási részének az elégtelenségét. Megelőzve 
azokat, akik majd egyes ágazatokra vagy egyes területekre úgy hivatkoznak, hogy ott több 
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kellett volna, én azt gondolom, hogy azért az - bocsánat a szóért, de - szégyenletesen kevés, 
amit az anyag a kutatással foglalkozik. Ez mindösszesen egyetlen oldal, de ha abból is 
kiveszem az ábrát, akkor gyakorlatilag a jelentés a magyar agrárkutatás helyzetéről nem mond 
többet egy nagyon pici túlzással, mint hogy felsorolja a meglévő kutatóintézeteket. Ezeket 
ismerjük. Ugyanakkor azt, hogy amikor tudásalapú társadalomról beszélünk, és ezt az 
Agrárgazdasági Tanács főigazgatójának a kiegészítése nagyon jó volt ebben is, hogy azért ezt 
az agrárkutatásokkal tudnánk megalapozni, tehát ezért ezt egy nagyon súlyos, az egyik 
legsúlyosabb hiányosságának tekintem az anyagnak, hogy nem ismerjük meg belőle a kutatás 
valódi helyzetét, azt a helyzetelemzést, ami, jó, ne adjon ajánlásokat a jelentés, de legalább 
alapozza meg azt, hogy a kormány, az ellenzék, a szakma megfelelő következtetéseket tudjon 
levonni a kutatás jövőjére vonatkozóan.  

Talán csak még egy dolog: valóban ezt az agro-, öko- és ökológiai és ökonómiai 
potenciálnak a kibontakozása volna nekünk is az a terület, ahol kutakodnánk, hogy na vajon a 
kutatással mit lehetne itt kihozni az élelmiszer-feldolgozás és az élelmiszer-ágazat fejlesztése 
mellett.  

Még egy utolsó gondolat talán: itt a 2-es pillérről főosztályvezető úr beszélt, hogy ez a 
Darányi Ignác terv számai, és itt ismét egy ilyen pozitív átcsoportosításnak lehetünk tanúi. 

Emlékeztetném magunkat arra, hogy a Darányi Ignác terv 2012 januárjában lett 
bejelentve, most pedig a 2011-es évet tárgyaljuk. Ez nem is volna probléma, hogy ki, hogyan 
nevezi, meg a kommunikációban ki, hogyan használja ezt, az másodlagos, de ennek kapcsán 
tudom kifejezni azt a hiányérzetemet, hogy a kormányváltás után a 2-es pilléres terv, tehát az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv nem lett a Darányi Ignác tervnek megfelelően vagy a 
kormány akkori programjának megfelelően kellőképpen átdolgozva. Akkor is azzal az 
indokkal, hogy mert túl hosszú lenne az Uniónál ezt átfuttatni, de én azt gondolom, hogy ezt 
megérte volna átfuttatni, és akkor most valóban joggal beszélhetnénk már 2011-re is egy 
Darányi Ignác tervről, vagy legalábbis ennek a kormánynak a megfelelő és helyes 
intézkedéseiről a 2-es pillér kapcsán. 

De egyébként összességében természetesen mi is támogatni fogjuk, mert a munka az 
kiváló. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is köszönöm 

mindenekelőtt azt a nagy munkát, amit minden évben a szakapparátus ezzel kapcsolatban 
elvégez, különösen az Agrárgazdasági Kutatóintézet, mint háttér, ami az elemzéseket végzi. 

Talán az alkalmasság kérdése e tekintetben azt hiszem, fel sem merül, tehát 
természetesen alkalmas általános vitára, és nyilván ott fogjuk a részleteket megbeszélni. 
Néhány szempontot szeretnék én is inkább csak idehozni, anélkül, hogy itt folytatnánk le az 
általános vitáját ennek az anyagnak. 

Az egész tematikájával kapcsolatban, és részben kapcsolódva Gőgös Zoltán 
megjegyzéséhez, ami arra vonatkozott - sajnálom, hogy most nincs itt -, hogy kellenek-e 
kommentek vagy sem, kellenek-e elemzések vagy sem, én magam is azon a véleményen 
vagyok, hogy ha van egy kormánynak egy programja és van egy stratégiája, amit elhatározott, 
hogy abba az irányba megy, akkor egy ilyen jelentés kiválóan alkalmas arra, hogy mint 
indikátor, bemutassa a folyamatokat, elemezze ezeket a folyamatokat, és összehasonlítsa ezzel 
a programmal, hogy afelé tartunk vagy nem afelé tartunk. 

Ehhez én azt gondolom, hogy egy hűvös elemzés, ami táblázatokat közöl mindenféle 
értékelés nélkül, kevésnek tűnik. Tehát én a magam részéről mindig is azt szorgalmaztam, 
hogy igen, értékeljük az adott folyamatokat a saját programunk és stratégiánk szempontjából. 
Ráadásul most már van egy nemzeti vidékstratégiánk is, ami világosan kijelöli az irányokat a 
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továbbiakra 2020-ig, tehát akkor van igazán értelme egy ilyen jelentésnek, ha ezt a fajta 
értékelést is nem más tudná megtenni, mint egy szakapparátus, aki ezeket a folyamatokat a 
számokból ki tudja számunkra bányászni. 

Tehát én a magam részéről nem értek egyet Gőgös Zoltánnal, aki ezt mint egy 
pozitívumot értékeli, hogy már kevesebb az ilyen típusú értékelés ebben a jelentésben. 

Néhány olyan dolgot, ami talán leértékeli az ágazatot és nem is igazán értem, hogy 
miért nem erőlködünk jobban, hogy ezt kimutassuk. A foglalkoztatás például. 

Nagyon világosan írja az anyag, és örülök, hogy ezt így maga az anyag állapítja meg a 
33. oldalon, hogy a lakossági munkaerő-felmérés csak részben, az intézményi munkaügyi 
statisztika pedig egyáltalán nem számol az egyéni gazdaságokban végzett mezőgazdasági 
tevékenységgel. Vagyis beismeri, hogy a statisztika maga, a magyar statisztika az 
önfoglalkoztatással, ami az egyéni mezőgazdaságnak az alapja, egyáltalán nem foglalkozik.  

A földtörvény vitájánál szocialista barátaink jöttek mindig ezzel a statisztikával, és ott 
volt kénytelen az ember mondani, hogy uraim, nem bérmunkáról szól a mezőgazdaság, az a 
tőkés társaságoknak az alap foglalkoztatási formája, hanem önfoglalkoztatásról. Itt van 
ugyanakkor ez a táblázat, ugyancsak a 33. oldalon, ami ezt világosan meg is mutatja.  

A fizetett munkaerő 104 800, és ehhez képest az önfoglalkoztató, nem fizetett 
munkaerő 332 ezer, a háromszorosa. A statisztika egyszerűen úgy tesz, mintha ez nem 
létezne, pedig ezek az emberek ebből élnek, és ez az alapformája a mezőgazdaságnak.  

Én ösztönözni szeretném ezúttal a kormányt arra, hogy kezdeményezze a 
statisztikának a felülvizsgálatát, mert fals számokat mutatunk ki. Kimutatja a 
foglalkoztatásnál, hogy az egész mezőgazdaság és élelmiszeripar 8,2 százalék foglalkoztatást 
biztosít. De hát ez erre a bérmunkás-kategóriára vonatkozik, és ennek a háromszorosa van ott, 
ami pedig szintén foglalkoztatás. Magunkat értékeljük le, uraim, ha mi nem mutatjuk ki ezt a 
nagy foglalkoztatási kapacitást. Innen, erről a 400 ezerről lehet a 700 ezres megcélzott 
foglalkoztatást megvalósítani 2020-ra, nem a 100 ezerről, azt senki nem gondolja, hogy 
bérmunkás lesz annyi. 

Tehát a jövőre vonatkozóan ezt mint egy ajánlást ha szabad így megfogalmazni, a 
kormány erőteljesebben lépjen fel, különösen a vidékfejlesztési tárca azért, hogy ezek a reális 
foglalkoztatási adatok valóban bekerüljenek az országos statisztikába, és ez alapján tudjunk a 
továbbiakban tervezni. 

A másik dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet, és ez is minden évben felmerül, 
ez a tesztüzemi rendszer. Nem tudom, sikerült-e azóta valamit előremozdulni a tekintetben, 
hogy a 2 EUME alatti nagy sokaságról egyáltalán adataink legyenek. Jó, ha tudjuk, uraim, 
hogy ebben a statisztikában a 2 EUME alattiak, tehát az 1200 standard fedezeti hozzájárulás, 
vagyis az SFH kétszerese alatti gazdálkodók egyáltalán nem szerepelnek a sokaságban. Tehát 
egy nagyon nagy sokaságról nem tudunk semmit. 

Tehát ha reális képet akarunk az agrárgazdaság és a vidék helyzetéről, és ez felmerült 
már korábban, hogy az Agrárgazdasági Kutatóintézet kész arra, hogy ezt elvégezze. Ennek a 
finanszírozását meg kell teremteni, ha valóban reális képet akarunk kapni arról, hogy mi 
történik vidéken. A legnagyobb sokaság tulajdonképpen – mármint darabszámra –nincs 
megfigyelve, nincs abban a sokaságban, amiből mintát vesznek. 

A harmadik megjegyzésem, amikor a támogatásokról volt szó, itt is jó volna talán, 
mert most félrevezető a dolog, hogy a 200 milliárd forint valóban egy szép összeg, 2011-es 
támogatási összeg. De ennél sokkal világosabb képet kapunk, ha ennek az eloszlását is 
megnézzük. Magyarán: nem egy haranggörbe normál eloszlás, hogy a legtöbb támogatási 
összeg az átlagnál van, hanem egy erősen ferde eloszlás. Hogy mondjak egy példát, ebből a 
200 milliárdból 2011-ben a 3 legnagyobb agrárérdekeltség 10 milliárd forintot vett ki. Ebből 
2,5 milliárd volt a területalapú támogatásuk és 7,5 milliárd fejlesztési forrást vitt el ez a 
három. Jó volna látni az eloszlását. Egyébként kormányülésen is időnként felmerül, hogy 
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ugyan hány játékosról van szó, és kik azok, akik ezekhez a támogatásokhoz hozzájutnak? A 
világos képhez szükséges az eloszlást is bemutatni, a gyakoriságokat, az 
osztálygyakoriságokat legalább, hogy melyik kategóriában ki, mennyit is vitt el ebből? Hány 
százaléka jutott hozzá a források hány százalékához? Hogy világosabb kép alakuljon ki. 

Még egy dolgot szeretnék nagyon röviden megjegyezni, hogy az NFA-ról nagyon 
röviden, szűkszavúan szólt ez a jelentés, pedig itt az egyik legnagyobb tételről van szó. A 
Földalap az egyik legfontosabb intézménye tulajdonképpen a vidékfejlesztési tárcának, itt egy 
fél oldalt találok erről.  

A megbízási szerződések ügyei nem egészen világosan derülnek itt ki ebből. Jó, ha 
tudjuk, hogy 2010-ben lejárt szerződésekről van szó a 60 ezer hektárnál, amelyeknek jelentős 
részére nem történt pályáztatás, nemcsak 2011-ben, de még 2012-ben sem. Ezt jó lenne 
bemutatni, mert érthetetlen az olvasó számára, hogy ha egyszer lejártak a szerződések már két 
éve, akkor miért megbízási szerződésekkel történik a területek továbbhasznosítása, és miért 
nem úgy, ahogy elhatároztuk, hogy pályázatokat írunk ki ezekre a területekre? 

Végül pedig Hanó Miklós megjegyzésével mélységesen egyetértek. A végpontok ügye 
nagyon-nagyon fontos, elévülhetetlen érdemei vannak a rendszerváltás körüli kormányoknak, 
az azt megelőző és azt követő kormányoknak, hogy ettől „megszabadult” a mezőgazdaság, és 
még mindig ezt nyögi. Magyarán: az élelmiszeriparát elveszítette, és olyan érdekeltségek 
kezébe került, akik valóban, ha 10 euró centtel olcsóbb a sertéshús, elmegy Németországba, 
onnan hozza be, és utána még nyilatkozik is a HVG-ben a vezérigazgató úr, hogy neki nincs 
problémája azzal, hogy nincs Magyarországon állattenyésztés, ő elmegy Németországba és 
onnan szerzi be a húst. 

Tessék mondani, ilyen körülmények között, ha a kormány itt nem lép fel erőteljesen 
ezekkel a cégekkel szemben, nevezetesen azzal a 150 céggel szemben, aki a húsos listán 2011 
tavaszán odakerült a kormány elé, ha nem ül le valóban ezekkel az érdekeltségekkel és nem 
tárgyalja újra a viszonyokat, és nem alkalmazza azokat az eszközöket, amelyekkel rá tudja 
szorítani ezeket a cégeket arra, hogy itthon vásároljanak, tessék mondani, mitől lenne 
állattenyésztés Magyarországon? Ha ezek az urak, akik itt vannak, hungarikumokat állítanak 
elő, magyar terméknek nevezik ezeket, tele van trikolorral elöl-hátul a termékük, és közben 
van olyan, amelyik 100 százalékban import-alapanyagból dolgozik, de van olyan nagy 
hungarikum cégünk, amely 51 százalékban nem magyar alapanyagból dolgozik, és ő ezt egy 
normális állapotnak tartja. Azt hiszem, a kormánynak és különösen a vidékfejlesztési 
kormányzatnak komoly feladatai vannak, hogy ezeket az urakat tájékoztassa erről, hogy 
melyik országban vannak, és hogy próbáljanak a közjó szempontjából is, a magyar 
mezőgazdaság fejlesztéséhez is valamilyen módon, valamilyen arányban hozzájárulni.  

Egyébként köszönöm a jelentést, a magam részéről támogatom. Ezeket is azért 
mondtam el, mert valószínűleg ezeken érdemes gondolkodni, és mert nemcsak egy termelési 
értekezletnek gondolom az ilyen vitákat, hanem valamiféle tendenciát is adni az 
eseményeknek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Patay Vilmos! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelemmel leszek a haladó 

időre is, csatlakozva az előttem szólókhoz annyiban is, hogy a jelentés tartalmát, 
részletességét én is nagyon jónak ítélem, és nagy segítség ez valamennyiünk számára, mint 
ahogy nyilvánvalóan a kormányzat számára is, hiszen a stratégiaépítéshez elengedhetetlenül 
fontos merítés, információmerítés.  

Engedjék meg, hogy három témában erősítsem az egyébként nagyon fontos és 
megfontolandó tanácsi ajánlásokat! Az a 2011. évi agrárágazati sikeresség - ezt 
valamennyien, gondolom, így tudjuk, csak azért erősíteni kell - sajnos nem szerkezeti vagy 
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struktúraváltás miatt és főleg nem a hatékonyságjavulás miatt következett be, így ezzel ilyen 
vonatkozásban hosszú távon nem számolhatunk, mint ahogy a jól végzett munka kötelezően 
bekövetkezett eredményével szokás, hiszen domináns tényező volt a sikerben, a 2011. évi 
agrárágazati sikerben a kedvező időjárási és világpiaci hatás, a piaci hatás.  

Én azt gondolom, abban is erősíteni kell az Agrárgazdasági Tanács ajánlásait, hogy 
stratégiai kérdés, hogy a következő években minél szélesebb körben növekedjen a termelői 
szerveződés, összefogás, azaz a szövetkezés, és ennek indításához egyfajta állami inkubációra 
van szükség, ez alatt a kedvezőbb szabályozó és ösztönző környezet kialakítását értem.  

Azt is szeretném erősíteni a tanács ajánlásaiból vagy ajánlásaiban, hogy az előrelépés 
kulcskérdései közül kiemelkedő a jövőben a mezőgazdasági finanszírozás terén a változás 
elérése, egyáltalán az elindulás a változás felé és a termékpályákon a termelői érdekeltségi 
arányok növelése. Amit itt Hanó képviselőtársam is feszegetett, az tulajdonképpen ez, de 
ezekre igazából reális esélye csak a szövetkező termelőknek van, mert - szintén kapcsolódva 
Miklós mondandójához - a feldolgozás még kevés, hiszen a feldolgozott terméket belföldön 
és a külpiacokon is értékesíteni kell, és ne legyenek illúzióink, mert a hazai érdekeltség a 
kiskereskedelemben és a külkereskedelemben is nagyon vékony, nagyon törékeny. Itt tehát a 
kitörési pont a feldolgozás mellett az, hogy az élelmiszer-kiskereskedelemben a nemzeti 
érdekeltség és ezen belül is a termelői érdekeltség növekedjék a következő években. Én azt 
gondolom, hogy ennek az elhatározásban, ennek a stratégiai elhatározásában is nagyon jó 
alapot ad a 2011. évi agrárgazdasági jelentés és az erre készült tanácsi ajánlás, amelyet én a 
magam részéről köszönök, és elfogadásra ajánlok a többi képviselőtársammal együtt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólási szándék? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Az előterjesztőknek adok szót, hogy a felvetett kérdésekre reagáljanak. 
Tessenek megosztani egymás között, hogy ki melyik részre reagál! 

 
SZENTIRMAY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Mivel a hozzászólások jelentős része a tanács ajánlásához kapcsolódik, ezért Kapronczai 
főigazgató úr szólna, aztán én.  

 
ELNÖK: Jó, rendben.  
 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Kapronczai István (Agrárgazdasági Tanács) 

DR. KAPRONCZAI ISTVÁN (Agrárgazdasági Kutatóintézet): Köszönöm szépen a 
szót. Néhány kérdésre szeretnék kitérni, és most hangsúlyozottan már nem a tanács tagjaként 
válaszolok, hanem a saját nevemben, hiszen improvizálni is kell. Gőgös képviselő úr, alelnök 
úr felvetette a tőkeszerkezet kérdését, az élelmiszeripar kérdését, és a különadóval hozta 
összefüggésbe ennek a romlását. Én azt gondolom, ezt cáfolnom kell, hiszen hogyha 
megnézzük az idősorokat, én a következőben látom a fő problémát: én nagyon nem szeretem 
a multikat, de egyet tudomásul kell venni: hogy az élelmiszeripar jelenlegi problémáinak a 
java részét a multik kivonulása okozta. Valamikor a 2000-es években a multik részesedése a 
magyar élelmiszeripar tőkeszerkezetében 60 százalék körül volt, ez a szám most 47 százalékra 
csökkent, és mindez úgy történt meg, hogy egy grammal nem nőtt a magyar tőkerészesedés. 
Ahogy tehát kivonultak a multik, úgy esett vissza az élelmiszeripar tőkéje, nem tudott belépni 
a magyar vállalkozói kör ennek a helyébe, és ez egy óriási űrt hagyott maga mögött. Ezért is 
üdvözlöm azt a felvetést, hogy a termelőknek kell bizonyos pozíciót szerezniük az 
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élelmiszeriparban. Nagy kérdés, hogy miből fogják ezt finanszírozni, mert egy halódó 
élelmiszeriparban tőkerészesedést szerezni nem nagy dicsőség, és nem is nagy haszon. Ezt 
tehát, azt gondolom, mindenképpen át kell gondolni.  

A 2010-es kukoricánál, hogy szinkronban van-e - szintén Gőgös képviselő úr kérdése. 
Az idei kedvező számok a külkereskedelmet tekintve nem elsősorban azzal magyarázhatóak, 
hogy a tavalyi rekordtermés egy jelentős része az idei I. félévben ment ki az országból, tehát 
ez hozza azokat a szép számokat, amiket mondtam. Egyébként tavaly is nagyon jó volt, hiszen 
soha nem volt 7,2 milliárd agrár-exportárbevétele Magyarországnak.  

Hanó képviselő úr az öntözésről tett említést. Én azt gondolom, ha egy kicsit 
vizionálni akarok, akkor azt mondom, hogy célokat kell kitűzni magunk elé. A jelenlegi 
80 ezer hektáros öntözött terület - körülbelül annyit öntözünk legálisan, hozzáteszem, mert 
van feketeöntözés is Magyarországon, és az én becsléseim szerint az olyan 30 ezer hektárt 
tesz ki, aminek a környezetvédelmi vagy környezeti hatásai… (Hanó Miklós: A fúrt kutak!) A 
fúrt kutak, igen, a rétegvízből való öntözés, ami nem biztos, hogy támogatandó. De ha a 
jelenlegi szinten vagyunk, tehát gyakorlatilag az intenzív kultúrákat, zöldség-gyümölcsöt és 
vetőmagot öntözünk, akkor maradunk a 80 ezernél - nem hiszem, hogy ennek kell lennie a 
célnak. Vannak az országban elhanyagolt állapotban vízművek, illetőleg öntözőfürtök, 
amelyek viszonylag kis ráfordítással - a „viszonylag”-ot hangsúlyozom - és akár közmunka 
bevonásával helyrehozhatóak lennének, ebben az esetben 200-220-250 ezer hektár öntözése 
viszonylag olcsón megvalósítható lenne, ezt egy reális célnak tartom. De egy ambiciózusabb 
célt is a figyelmükbe ajánlok: amennyiben a 2014-2020 közötti második pilléres 
támogatásokból tudunk erre forrásokat szánni, abban az esetben én akár 400-500 ezer hektár 
megcélzását is reálisnak tartanám.  

A sertésügynél, hogy megvannak az adottságaink, az ólak, megvannak a régi telepek, 
az kétségtelenül igaz. Én egy oldalról vagyok szkeptikus: hogy fejben, illetve a szándék 
tekintetében felkészültek vagyunk-e egy ambiciózusabb visszatérésre. Gondoljanak bele, 
hogy az EU-csatlakozás előtt - és nem az EU-csatlakozás az időpont, tehát nem az határozza 
meg az időpontot, hanem véletlen az egybeesés - ahogy a sertésárak alakultak, amikor esett a 
sertésár, esett a sertéslétszám, amikor emelkedett a sertésár, emelkedett a sertéslétszám, egy 
kicsivel kisebb intenzitással, így mindig mentünk lefelé, de volt egy hullámzás. 2004 óta ha 
esik a sertésár, csökken a sertésállomány, ha nő a sertésár, szinten marad a sertésállomány, 
tehát nincs visszarendeződés, ami a szándékokat jelzi, tehát valószínűleg itt most már ezekkel 
is probléma van.  

Ángyán képviselő úr felvetéseire, többre is reagálnék. Én továbbra is a nagyon hűvös 
megközelítést tartom célszerűnek, hiszen ha körülnézek Európában, akkor mindenhol az 
agrárbeszámoló, a német Agrarbericht is ezt a stílust követi. Az más kérdés, hogy a 
kormányzat mellétesz akár miniszteri expozé keretében egy olyan anyagot, amely már érint 
gazdaságpolitikai kérdéseket. Azt gondolom, hogy ez a hűvös, tárgyilagos megközelítés volt 
az elmúlt 15 évben a jellemző, és ennek volt az eredménye az, hogy egy asztalnál tudtak a 
különböző oldalon ülők tárgyalni erről a kérdésről. 

Az egyéni gazdaságok, foglalkoztatás, fizetett, nem fizetett. Két oldalát vázolnám fel a 
nem fizetettnek. Egyrészt igaza van professzor úrnak akkor, amikor azt mondja, hogy 
mondjuk egy családi gazdaság foglalkoztatása nincs beszámolva ebben, mert ott a 
jövedelemből részesül és nem munkabért számol el magának, ebben igaza van, de azért ennek 
a 300 ezres foglalkoztatási létszámnak egy jelentős része az, aki nem családi gazdaság, hanem 
például én lemegyek Dömsödre szombatonként és termelek, és akkor elszámolhatok 8 órát 
mezőgazdasági termelésre, holott nálam ez hobbi. Tehát gyakorlatilag ezt szét kellene tudni 
választani ahhoz, hogy ezt reálisan megítéljük. 

A tesztüzemi rendszernél a 2 EUME alattiakra 2012. évre vonatkozóan gyűjtünk 
adatokat. Tehát 2013-ban ez rendelkezésünkre fog állni és szándékaink szerint ezt az 
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adatgyűjtést a 2013. évre vonatkozóan is meg fogjuk ismételni. Ugyanakkor ennek az 
összehasonlítása a tesztüzemi adatokkal meglehetősen kétséges, az Európai Unió nem is 
fogadta el a kiterjesztést, tehát maradt a minimális mérethatár, most már STÉ-ben számolunk, 
tehát nem EUME-ban, de mondjuk maradjunk az EUME-nél, a 2 EUME-s, de én azt 
gondolom, hogy a háztartás-statisztika, a mezőgazdasági családok jövedelem-megítélése 
szempontjából sok információt adhat majd ez a kiterjesztés, tehát próbáljuk így kezelni. 

Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ha nem vagyok illetlen, akkor mint az 
Agrárgazdasági Kutatóintézet vezetője, egy alkalmas időpontban, elnök úr, én nagy tisztelettel 
meghívnám a bizottságot, akár egy kihelyezett ülésre az AKI-ba, ahol meg lehetne ismerni az 
intézetet is és az ott folyó munkát is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr! 
 

Szentirmay Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

SZENTIRMAY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Nagyon sok kérdésre válaszolt főigazgató úr. Elöljáróban a kormányzat részéről mi is nagyon 
köszönjük az Agrárgazdasági Tanács ajánlásait és a magunk részéről egyetértünk vele. 

Tehát itt teljes összhang van, és törekszünk ennek a megvalósítására, sőt számos olyan 
pontja van, ami már jelenleg is prioritásként szerepel. 

Sáringer-Kenyeres képviselő úr elment, az integrátori hitelek vonatkozásában erre 
nézvést nincsenek pontos adataink. Az integrátorok ilyen típusú jelentést nem tesznek felénk. 
Az integrátorokat nem kell regisztrálni, megszűnt a regisztrációs kötelezettség, legfeljebb az 
ilyen integrátorok által felvett bankhitelek lehetnének valamilyen módon legyűjthetőek, de 
ilyen egzakt adatunk nincs. 

Amiről viszont van adatunk, az integrátori hitelezést főleg a sertéságazat és a 
baromfiágazat tekintetében a tárca jelentősen támogatja, és pont ez az agrár forgóeszközhitel 
erre egy kiváló példa. Most a pénteki közlönyben jelent meg az ehhez kapcsolódó 
kamattámogatás, óriási várakozásaink vannak ezzel kapcsolatban, egy 3,7 százalékos, 6 éves 
forgóeszköz-finanszírozás az integrátorokon keresztül a sertéságazatnak, a baromfiágazatnak, 
a tejtermelésnek jelentősen olcsóbb forrásokat tudna biztosítani az integrátori hitelezésen 
keresztül. Tehát ha úgy tetszik, ez volt itt a reklám helye. 

A hitelezéssel kapcsolatban nagyon fontos megemlíteni az Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány szerepét, és erre nem tértem ki. Amikor arról beszéltem, hogy 30 
milliárd a támogatott hitelállomány, akkor mondhattam volna ennél nagyobbat is, mert egy 60 
milliárdos AVHGA által biztosított, készfizető kezességgel megtámasztott éves 
hitelállományról beszélünk, ami mögött ott van a központi költségvetés, egy állami 
viszongaranciával, ami szintén támogatás. Alá szeretném húzni az AVHGA szerepét, 
fontosságát abban, hogy az amúgy rossz hitelezői pozícióban banki megítélés alá eső, 
elsősorban egyéni gazdaságok esetében a fedezetet, a fedezet egy részét, a hitelezhetőséget 
nagyban javítja.  

Értelemszerűen teljes egészében a kezesség polgári jogi megfogalmazása okán nem 
tudja helyettesíteni, viszont egy erős korreláció figyelhető meg, ahol kezesség van, ott 
tulajdonképpen alacsonyabb fedezetet kérnek a bankok. Ezt zárójelben mondtam. 

Az élelmiszeripar. Az élelmiszeriparral kapcsolatos megszólalásokkal mi is teljes 
egészében egyetértünk és ezt egy nagyon problematikus területnek érezzük mi is. Nyilván az 
ajánlások már a jövőbe mutatnak, tehát engedtessék meg, hogy azért kiemeljük, hogy a 2012. 
évben az élelmiszeripari pályázatok megnyíltak. Hitelvonalon erősítések vannak, MFB-
vonalon erősítések vannak, az új vidékfejlesztési programozás, ami megindult és majd 
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valamikor 2014-15-ben lesz igazán eredmény és ott lesznek jelentős források, ott az 
élelmiszergazdaság kiemelt szerepet fog kapni. 

Nyilvánvalóan rengeteg tennivaló van, a sertéságazat említésre került, a 
sertésstratégiát elfogadta a kormány, amely egy komplex, az ágazat teljes egészét átfogó 
stratégia a termeléstől a genetikán keresztül, a feldolgozáson át, a képzésen, a kutatáson át, ezt 
is egy sziszifuszi, de szisztematikus lépésekkel a tárca, a kormányzat meg kívánja valósítani. 
Amikor az Országgyűlés szavaz a költségvetésről, egy 2,6 milliárdos többletköltséget is 
reményeink szerint meg fog szavazni, ami pont ennek a hétéves sertésstratégiának az első 
éves feladatihoz, többletfeladataihoz kapcsolódik. Természetesen a sertéságazat nemzeti 
támogatása említettük, hogy ez egy nehéz történet, itt az állatjóléti, az állati hulla és ilyen 
típusú ügyeken keresztül tudunk csak pénzt odatenni. Ez egy kemény EU-s kötöttség, az idei 
év kifejezetten nehéz volt a magas abrak, takarmányárak következtében, és pont ezért 
kedvezményes hiteltermékekkel is próbálunk a sertéságazat mögé állni. 

Említésre került a fagykárhitel. Én azt mondom, hogy a fagykárhitel egy hihetetlenül 
nehéz és bonyolult ügy volt, meg kellett találni azt a szabályozási formát, ami nem 
úgynevezett de minimis támogatásként működik, és amikor a fagykárhitelt összeraktuk, akkor 
tulajdonképpen az uniós szabályok komplexitása okán mindent mindennel össze kellett 
számítani. Össze kellett számítani az állami kárenyhítést, a de minimist, a korábbi vis maior 
hitelt, a hitelhez kapcsolódó hitelgaranciát, és tulajdonképpen a kár mértékéhez viszonyítottuk 
az egyéb forrásokból jövő támogatást és tulajdonképpen a különbség erejéig lehetett adni 
támogatott hitelt. A szabályozás szempontjából is igen bonyolult volt, banki végrehajtás 
szempontjából is igen bonyolult volt, de máskülönben ezt nem lehetett legálisan megcsinálni. 
Viszont jelenthetem, hogy azért 19 a szerződésszám, év végéig van lehetőség szerződést 
kötni, elég szépen felfutott, és nyilván majd erről is be fogunk tudni számolni. Tehát ez egy 
jelentős és komoly segítség lesz a szabolcsi gazdálkodók tekintetében. Tehát szerencsére ez 
beindult, és a forgalmazott takarékszövetkezetek, akik az MFB bizományosai, el tudták 
indítani ezt a hitelterméket.  

A foglalkoztatási ügyek. Itt arról volt szó, hogy eltorzítja a statisztikát a közmunka, 
meg ez nem valódi foglalkoztatás. Ezért itt a 32. oldalon van ez a táblázatunk az 
egyszerűsített foglalkoztatásról, és az egyszerűsített foglalkoztatás rendszerének az átalakítása 
nem valami trükk, az egy nagyon kőkemény kormányzati intézkedés volt, és amikor 
összehasonlítjuk a 2010-es egyszerűsített foglalkoztatási és a 2011-es adatokat, hónapról-
hónapra, áprilisban 560 százalékos változás, májusban 380 százalékos változás, júniusban 430 
százalékos változás. Tehát itt egy konkrét kormányzati intézkedés hatására változások érhetők 
tetten. Ezek a NAV központi adatbázisából nyert adatok. Én tehát igenis úgy gondolom, hogy 
a foglalkoztatásban nem csak a közmunka játszott szerepet, de a közmunka is nagyon fontos 
szerepet játszik, és én ezt nem szeretném alábecsülni. Meg lehet tehát ezektől tisztítani, de 
tulajdonképpen a foglalkoztatáspolitika, az agrárpolitika, a kormány programjának egy 
nagyon fontos eleme a társadalomnak, a munkaképes embereknek a munkába állítása.  

Hanó Miklós képviselő úr is az élelmiszer-gazdaság állapotáról, a sertéságazat 
problémáiról beszélt. Tökéletesen egyetértünk, a sertésstratégia ezt a problémát próbálja 
visszafordítani.  

Említés történt a feketegazdaság jelentős arányáról. A tavalyi év végén - és ez 
tulajdonképpen még hozzátartozhat a jelentéshez - döntés született arról, hogy a fordított áfa 
bevezetésre kerül a gabona- és az olajnövény-ágazatban. Ez szerencsésen megtörtént az idei 
év közepétől, és jelentős - jelentős! - eredményeket, azonnali eredményeket tudott elérni a 
fordított áfa ezen a területen, és az áfa megfizetése nélküli fiktív, különféle trükkökkel és 
strómanok által, strómanok közbeiktatásával lefolytatott exporttevékenység és az áfacsalásra 
szakosodott tevékenység a gabonaágazatban drasztikusan mérséklődött. Éppen ezért született 
egy kormányzati döntés arról, hogy a sertéságazatban az élő- és a félsertés vonatkozásában is 
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meg fog történni ez a lépés, illetve, hogy a finanszírozási helyzete ne romoljon az alapanyag-
termelőknek, az inputok, tehát a takarmánykeverékek tekintetében is kezdeményezni fogjuk 
ezt. A feketegazdaság ellen tehát igenis komoly lépések történtek, és számos más is, a NAV-
val szinte, mondhatom, napi kapcsolatban vagyunk ezen a területen, és érzékeljük a 
problémát. A sajtóban olvashatóak az áfacsalással kapcsolatos nagy lebukások, ez mind-mind 
a jobb ellenőrzésnek, mind a jobb hatósági fellépésnek írható fel.  

A SAPS-szal kapcsolatosan, hogy trükközés, nem trükközés, meg kell mondjam, lehet 
ilyen képzete valakinek, de a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egy iparszerűen 
működő, óramű pontosságú, eljárásrendeken alapuló közintézmény, amelyet az Európai Unió 
alul-felül ellenőriz, határidők szerint dolgozik. A közvetlen kifizetéseket december 1-jétől a 
következő év június 30-áig lehet kifizetni. Több százezer kérelmet feldolgoznak, ahogy meg 
tudják állapítani, nyomják ki a pénzt, ez a feladatuk. Több tízezer vitát, másodfokú ügyet kell 
megoldaniuk, több tízezer helyszíni ellenőrzést kell tartaniuk. Ahogy tudják teljesíteni az 
adott évben a kifizetéseket, úgy teljesítik. Ha előlegkifizetés van, akkor értelemszerűen egy 
kicsit megváltozik az arány, mert akkor korábban, már októberben megkezdődik a kifizetés, 
viszont az ellenőrzések teljes körűsége még nem feltétlenül tud lezárulni, tehát akkor egy 
gyors kifizetés, egy kicsit elhúzódó utólagos ellenőrzés van, és akkor a második szakasz meg 
általában átcsúszik a következő évre. Ezek vannak tehát. Én tényleg le tudom tenni itt a 
nagyesküt, hogy semmi olyan nincsen ebben, de nem is fűződne ehhez senkinek érdeke.  

Miért hívjuk Darányi Ignác-tervnek? Azért, mert most ez a neve. Valóban, ez 
korábban Új Magyarország Vidékfejlesztési Program volt, senki nem akarja ezt kisajátítani, 
átnevezésre került. Nyilvánvalóan a programozási időszak vége felé, ahogy a képviselő úr is 
mondta, nehéz már kardinális változtatásokat eszközölni egy programban, főleg úgy, hogy a 
források jelentős része le van kötve. Itt a finisben arra kell figyelni, hogy tulajdonképpen ne 
ragadjon benn forrás, hogy a megfelelő korrekciók megtörténjenek - ezek meg is történtek -, 
de tulajdonképpen igazán vizet fakasztani, elnézést, hogy így mondom, a következő 
programban lehet, hangsúlyokat… Például egy ilyen vidékfejlesztési programnak a tengelyei 
között át lehet csoportosítani, de hogyha bele akarok nyúlni a velejébe, akkor az egészet újra 
kell tárgyalni, és ismerve a brüsszeli menetrendet ezek valóban sok-sok, több hónapos ügyek.  

Ángyán képviselő úr felvetésére Kapronczai úr több vonatkozásban válaszolt. Igen, mi 
is törekszünk arra, hogy a nem fizetett munka, az önfoglalkoztatás is bemutatásra kerüljön, 
pont ezért van ez a táblázat itt a 33. oldalon, és tudjuk, hogy a mezőgazdasági 
foglalkoztatásnak ez egy jelentős része, vagy ez adja a gerincét. Nyilvánvalóan a hivatalos 
statisztika az eurostatos nomenklatúra alapján történik, tehát azt megerőszakolni nem fogjuk 
tudni, de bemutatjuk mellette a háztartás-statisztikai eszközeivel, illetve a különféle 
összeírások eredménye alapján, ha úgy tetszik, a valós helyzetet, ami a foglalkoztatás alapján 
megállapítható.  

A támogatások tekintetében valóban nincsen benne ilyen táblázat - gondolom, jövőre 
bele fogjuk tenni a SAPS-nak egy ilyen üzemszerű megbontását. A SAPS ilyen szempontból 
egy primitív eszköz - most ezt nem pejoratívan mondom -, ahány hektárod van, annyi hektár 
után kapsz támogatást, tehát ez nem befolyásolható, nem rakható bele semmiféle 
degresszivitás, progresszivitás, ez egy átalány támogatási rendszer. Valóban vannak, 
rendelkezésre állnak ilyen statisztikák az MVH-nál is, meg én azt hiszem, a képviselőknél is 
van ilyen. Nem tettük be, de ennek semmilyen célzata nem volt, nyilván a terjedelmi korlátok 
miatt volt ez. De ha erre igény van, ezt meg tudjuk mutatni, ebben semmilyen titok nincsen.  

A Nemzeti Földalap kapcsán is a tényszerűségre törekedtünk. Ez a polémia, hogy most 
bemutassuk, mélyen elemezzünk, ne elemezzünk. Az volt az idei irány, meg általában a 
hagyományos irány is az, hogy a tényszámokra szorítkozunk ebben a vonatkozásban is.  

Patay képviselő úr észrevételeivel is maximálisan egyetértünk, a szövetkezés és a 
termelői szerveződések fontossága kiemelt, stratégiai terület, és a hitelpolitikánkban ezt 
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mindenféleképpen meg akarjuk valósítani. A kedvezményes hitelekhez nyilván forrás kell, de 
az egyéb hitelprogramok fel nem használt keretei, illetve a kormány által, az MFB által 
rendelkezésre álló új keretek termére a jövő év elején, nagyjából már el van döntve, hogy egy 
ilyen szövetkezeti kedvezményes, hosszú távú hitelprogramot szeretnénk indítani. Nyilván ez 
most egy előzetes bejelentés volt, ezt még majd végig kell gondolnunk, meg ehhez kell 
kormánydöntés is, de jelezni szeretném, hogy ezt mi is nagyon fontosnak tartjuk. És 
említettem, hogy mindenféle intergrátori és egyéb szerveződések, tész-ek, tcs-k 
kedvezményes hitelekhez juthatnak, itt a forgóeszköz-hitelprogram, illetve van egy külön, 
nagyon kedvezményes tész-hitelünk, ami a zöldség-gyümölcs ágazatra vonatkozik, amit 
valószínűleg ki fogunk nyitni egyéb tcs-kre, termelői csoportokra is. Hitelfronton tehát, én azt 
mondom, igen aktívak vagyunk. Lehet, hogy nem látszik annyira, de talán ez az egyik 
legaktívabb területünk, itt körülbelül tíz hitelprogramot átalakítottunk, újakat csináltunk az 
elmúlt években, és gőzerővel gyűrjük, gyömöszöljük. Nyilvánvalóan ez egy többszereplős 
játék, itt azért a pénzintézetekkel, az MFB-vel, a kereskedelmi bankokkal is meg kell találni a 
közös hangot. És valóban az egyik legnehezebb történet a fedezet kérdése, ebbe az államnak, 
ha úgy tetszik, közvetlen beleszólása nincsen, ez a banki hitelpolitika része, de azért ebben is 
komoly tárgyalásaink vannak, és dolgozunk egy jogszabályon, amely tulajdonképpen a 
földjelzálog fedezeti értékének a számításán keresztül előrelépést tudna jelenteni. Tehát 
komoly műhelymunka folyik ezen a fronton, még ha nem is látszik az Országgyűlés szintjén a 
dolog. Ezeket szerettem volna mondani, és még egyszer megköszönném a hozzászólásokat, az 
elismerő szavakat, a kritikát megfogadjuk, a javaslatokat megfogadjuk és törekszünk arra, 
hogy a következő évben még jobb tervet készítsünk. Nincsen veszélyben a terv, egy 
országgyűlési határozat lesz. Nem azért vettük ki az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 
törvényből, hogy gyengítsük ennek a jogállását, egyszerűen ez egy jogi kérdés volt, a 
jogászokkal megvitattuk, és arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy itt tipikusan az 
Országgyűlés a megrendelő, akkor ez egy országgyűlési határozat formájában jelenjen meg. 

Törvényben ilyet mi nem tartottuk a legmegfelelőbb formának, de a végeredmény 
ugyanaz lesz, hogy gondolom, jövőre ugyanitt, ilyenkor a 2012-es évről, remélhetőleg jó 
évről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga Géza még nagyon röviden hozzá szeretne szólni. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, nem is annyira hozzászólni, mint főosztályvezető úr 

egy felajánlásán szeretnék kapni, hogy úgy mondjam, amikor azt mondta, hogy ez az egyes 
gazdaságnak jutó támogatásnak a bontása nem fért bele az anyagba, de erről a bizottság 
kaphat egy kiegészítést. (Dr. Szentirmay Zoltán: Természetesen.) Én a jól bevált 
gyakorlatunknak megfelelően akkor a bizottság nevében kérhetném? 

Erre egyébként az Unió kötelez is bennünket, de az a honlap, amit a kormányzat 
működtet e tekintetben, ennek a kötelezettségének megfelelendő, az nagyon nehezen 
kezelhető, rosszul áttekinthető, nincsenek összefuttatva a különböző támogatások. Tehát ha 
egy olyan kimutatást kaphatnánk végre, akkor azt hiszem, hogy a vitában is nem valaki erre 
hivatkozik, valaki más adatokra hivatkozik, akkor ez egy olyan támpont lehetne 
mindannyiunknak, amiből ki tudnánk indulni. 

Tehát a gazdaságnak a hektáralapú, méret szerinti támogatása és a gazdaság mellé 
rendelve, vagy a 2-es pilléres támogatásokból az adott gazdaság hogyan halad? 

 
DR. SZENTIRMAY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez az utóbbi már egy 

kicsit trükkösebb. Itt a statisztika a területalapú támogatásokra van meg, hogy ennyi hektártól 
ennyi hektárig, ennyi gazdasági szervezet, ennyi gazdálkodó szervezet, ennyi támogatást vett 
igénybe. Azt látni kell, hogy Magyarország több mint száz agrártámogatási jogcímet 
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működtet. Tehát azt még nem tudtuk megcsinálni, hogy mindent támogatást összevezessünk 
és ezt visszabontsuk területre. Nyilván ez egy érdekes projekt lenne. (Varga Géza: Uniós 
kötelezettségünk, bocsánat.) Arra nézvést nincsen, hogy mind a száz jogcímet ilyen 
statisztikai bontásban, nekünk minden jogcímről el kell számolnunk, de egy ilyen aggregált 
statisztika egy őrületes feladat lenne, hogy a gázolaj jövedéki adójától kezdve a SAPS-on át 
az AVGHA… (Varga Géza: Én csak a 2-es pillérről beszéltem, a SAPS és a 2-es pillér, nem 
gázolaj-támogatás, nem de minimis.) Jó. 

Bocsánat, akkor félreértettem. Tehát amire van ilyen típusú kimutatásunk, azt 
természetesen el fogjuk juttatni a bizottságnak. 

 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Ezt akkor kérnénk szépen. Ha nincs további megjegyzés képviselőtársaim 
részéről, akkor szavazásra fogom feltenni. Egyszer van a jelentés, amelyről külön kell 
szavaznunk. Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a 2011. évi 
agrárjelentést. Aki igen, kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Majd pedig kiosztottunk egy határozati javaslatot, vagyis nem osztottuk ki, most 
hallottam a titkárságtól, de ez azért van, mert egy mondat. Ekkor viszont kénytelen vagyok 
felolvasni. Ilyenkor a bizottságunknak egy határozati javaslatot is be kell nyújtania a 
parlamenthez, amelyet végül majd megvitat a parlament, és bízunk benne, hogy elfogadja, 
mint ahogy eddig mindig elfogadta. Ez két pontból áll. 

1. Az Országgyűlés, tekintettel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. 
törvény előírásaira és figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács megállapításait, elfogadja 
az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentést. A 2. pont pedig az, hogy ez a határozat 
a közzététele napján lép hatályba. 

Erről teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki támogatja, hogy a bizottságunk nyújtsa be 
ezt a határozati javaslatot. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. 

Köszönöm szépen az előadóknak, és Kapronczai főigazgató úrnak jegyeztük a 
meghívását. Esélyes sorba állt ezzel főigazgató úr, merthogy ez Budapesten van, és 
Budapestről kimozdítani roppant nehéz a bizottságunkat tapasztalataink szerint. Tehát ebben 
fogunk egyeztetni. Nem állítom, hogy ezt a soron következő mintegy háromhetes ülésszak 
bármelyik napjára tudnánk tervezni, maradjunk a nyugodtabb tavaszi ülésszaknál, amikor 
megcélozhatjuk ezt a meghívást, és akkor azelőtt időben még egyeztetünk erről. 

A bizottság egyhangú véleményének elmondására Hanó Miklóst javasolhatom-e. 
(Többen: Igen.) Amennyiben elfogadják a jelölését, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Ezzel a 3. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az előadóknak, segítő 
kollégáiknak a jelenlétet. 

Egyebek 

Az egyebekben csak annyi tájékoztatást szeretnék tenni, hogy várhatóan hétfőn 11 
órakor ülésezünk, a benyújtott alaptörvény módosításáról szeretnénk tárgyalni, amely az 
agrárgazdasági célú törvények kétharmadba vonását fogja kezdeményezni, valamint a most 
éppen már tárgyalás alatt lévő egyes agrárgazdasági törvényekhez benyújtott módosító 
indítványok megtárgyalását szeretnénk ekkor megtenni. 

Várhatóan szerdán lesz a következő ülésnapunk. Kedden egész nap itt leszünk, 
agrárgazdasági törvények lesznek, szinte egész nap bennünket érintő, és az oda benyújtott 
módosító indítványok döntő többsége miatt akkor szerdán is tartanánk ülést, ott négy 
törvénytervezethez benyújtott módosító indítványok megtárgyalását fogom kezdeményezni a 
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szerdai napon. Akkor is van egyébként parlamenti ülésnap, de ezen időszak alatt bizottsági 
ülést is fogok kezdeményezni. (Dr. Ángyán József: Délelőtt?) Igen, várhatóan 10 órakor. 

Egyebekben van-e valakinek még bármilyen közölnivalója? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 
akkor az egyebeket is lezárom, az ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 07 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán 
a bizottság alelnöke 
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