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Napirend 

 

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám) 
(Horváth László és Potápi Árpád (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
 

2. A mezőgazdasági termények kereskedelmi láncok általi felvásárlásának rendjére 
vonatkozó jogszabályi környezet megalkotásáról szóló határozati javaslat 
(H/10784. szám) 
(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítván y tárgysorozatba vételéről) 
(Általános vita) 
 

3. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10747. szám) 
(A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 
 

4. Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11111. szám) 
(Általános vita) 
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
  

Megjelent  
 

Elnököl:  Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke 
 Dr. Ángyán József (Fidesz) 
 Farkas Sándor (Fidesz) 
 Győrffy Balázs (Fidesz) 
 Jakab István (Fidesz) 
 Obreczán Ferenc (Fidesz) 
 Patay Vilmos (Fidesz) 
 Pócs János (Fidesz) 
 Dr. Tóth József (Fidesz) 
 Harangozó Gábor (MSZP) 
 Dr. Józsa István (MSZP) 
 Magyar Zoltán (Jobbik) 
 Suhajda Krisztián (Jobbik) 
 Varga Géza (Jobbik) 
   
 

Helyettesítési megbízást adott 
 
Hanó Miklós (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz) 
Horváth István (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz) 
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz) 
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Patay Vilmosnak (Fidesz) 
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr.Tóth Józsefnek (Fidesz) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Horváth László (Fidesz) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Volner János (Jobbik) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Bujdosó András főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Dr. Weingartner Lilla főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium 

Meghívottak 
 
Zöldi-Nagy Viktória helyettes államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 
Pálvölgyi László növényi termékek szakreferens, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
Szalai Károly erdőgazdálkodási referens, Vidékfejlesztési Minisztérium 
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Lapos Tamás főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Dr. Tóth Zsombor jogi referens, Vidékfejlesztési Minisztérium 
Szalacsi Szabolcs szőlő-bor termékpálya referens, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
Dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési 
Minisztérium 
Mátyok Éva referens, Nemzetgazdasági Minisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc) 
  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk ülését. 

A napirend tervezetét a szokásos módon a titkárság kiküldte. Van-e kérdés, észrevétel? 
(Jelzésre:) Igen, van. Varga Gézáé a szó. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Kérésem van. Az első és a harmadik napirendi pontot 

cseréljük meg az előterjesztő kérésére, más irányú elfoglaltsága miatt.  
 
ELNÖK: (Tanácskozás.) Az első napirendi pontban egy sürgős dolog van, 

Amennyiben elfogadható, az első napirendi pont után a harmadik következik, ezzel a 
javaslattal élek.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Aki elfogadja a második és a 
harmadik napirendi pontok cseréjét, kérem, jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Ez 
egyértelműen a többség. Most együttesen kérem, aki elfogadja a módosított napirendet, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm, így haladunk. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám) 

Először az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényhez 
benyújtott kapcsolódó módosító indítványokat tárgyaljuk meg. Az előterjesztő jelen van, és a 
kiegészítő ajánlástervezet szerint haladunk. A minisztérium részéről kérem majd 
bemutatkozni. (Lapos Tamás, Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály. Pénzes Zsuzsanna 
főosztályvezető-helyettes vagyok.) Köszönöm szépen. 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A kiegészítő ajánlástervezetben két módosító indítványt látunk. Az 1. ajánlási pont 
Szili Katalin képviselőtársunk indítványa. Az előterjesztőt kérdezem. 

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja. 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Aki támogatja az 

indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Látható többség.) Ez szinte már 
majdnem egyhangú többség, a Jobbik nem jelezte a támogató álláspontját. 

A 2. ajánlási pont Pál Béla képviselőtársunk indítványa, az alelnök úr is a jegyzők 
között van. Előterjesztő? 

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja. (Gőgös 

Zoltán: Indokolást kérek.) 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
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DR. PÉNZES ZSUZSANNA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös alelnök úr indokolást kért. 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Az előterjesztő az ugyanezzel a 

tartalommal megfogalmazott Mezőgazdasági bizottsági javaslatot támogatja, ugyanez a téma.  
A quadról pedig továbbra is azt gondoljuk, hogy az erdészeti munkában nem kell 

quadot használni. Egyébként a köbcentik, az 500 és a 650 köbcenti között van eltérés. A 
Mezőgazdasági bizottság javaslatát el tudjuk fogadni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán alelnök úré a szó. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A quaddal ki lehet vinni a vadaknak az etetnivalót, ezért 

kár lenne tiltani. Itt arról van szó, hogy tiltani akarunk egy olyan eszközt, amellyel egyébként 
télen, ha mással nem is biztos, hogy ki lehet menni, a hatósági ember ki tud menni olyan 
helyre is, ahová mondjuk mást nem engedünk be. Erre azért egy kicsit komolyabb magyarázat 
kellene.  

Értjük, akkor adjunk be egy bizottságit, ha a nevünk nem jó, de jó lenne, ha a quadot 
ugyanúgy beengednénk ebbe a témába, nem másba, csak ebbe a körbe, a hatósági körbe. 

 
ELNÖK: Igen, de azért a quadélet előtt is megetették valahogy ezeket az állatokat, ha 

jól emlékszem. (Jelzésre:) Most a kormányoldalé a szó. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, csak egyetlen gondolatot 

szeretnék mondani. A quad az erdészetben nem használható. Nagyon sok mindenre 
használható, főleg a vadállomány zavarására, főleg a felderítő munkák elvégzésére, erre 
tökéletesen alkalmas, és arra is, hogy baleseteket okozzon, főleg a kirándulók kapcsán. 
Lófogattal is kivitték a takarmányt, traktorral is kivitték, illetve kiviszik a takarmányt, mert a 
vadásztársaságoknak megvan ehhez az erőgépük.  

Meggyőződésem, hogy már előzőleg is, az eredeti erdőtörvény vitájánál is világossá 
tettük, hogy az erdőben, amelynek a közjót kell szolgálnia, a köznyugalmat zavaró 
tevékenységet nem tartjuk elfogadhatónak. (Gőgös Zoltán: Hatósági személyről beszéltünk!) 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Szerintem a lényeg pont ebben van. Ha nem engedjük meg, hogy quaddal vigye ki, 

akkor traktorral fogja kivinni, és sokkal nagyobb a kár, mintha quaddal vinné ki. Egyszerűen 
könnyebben és kevesebb kárral lehet a quaddal ezeket a munkákat elvégezni, mint amikor 
traktorral kell kimenni.  

A módosító indítványban az van, hogy hatósági személyzet használhatja. 
Motorkerékpárral vagy segédmotoros kerékpárral nyilván nem lehet ilyen munkát elvégezni, 
de a quaddal lehetne.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nagyon nem akarok ebben elmélyülni. Én 14 éves korom óta vezetek 

traktort, rendkívül érdekes időjárási körülmények között. Elnézést, de egy komolyabb télen a 
quad meg sem tud mozdulni! Ne hülyéskedjetek már! Amikor a traktor hasáig felér a hó, 
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hogyan gondolják, hogy akkor a quad egyáltalán el tudna vinni valamit? Nem is értem a 
felvetést, hogy milyen az az időjárási szituáció, amikor a quad rendkívüli képességekre 
alkalmas, és minden más eszköz pedig nem alkalmas. Egyébként teljesen értelmetlennek 
tartom a vitát. 

(Jelzésre:) Győrffy Balázsé a szó. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Elnézést, de tisztelettel jelzem az ellenzéki 

képviselőtársaimnak, hogy nem a vadászemberek beszélnek ez ügyben. A nagyapám, 
édesapám is vadásztak, jómagam is aktív vadászember vagyok, de azt a marhaságot, hogy 
quaddal lehet etetni, nem tudom, ki mondta. Általában az etetés nagy tömegű takarmány 
kijuttatása a területre. Ha azt quaddal akarom kivinni, akkor tízszer kell a quaddal fordulni, 
míg a traktorral egyszer kell kimenni. Tessék mérlegelni, hogy melyik tesz nagyobb kárt! A 
quadnak ott semmi keresnivalója nincs, az etetésre tökéletesen alkalmatlan. (Gőgös Zoltán: A 
vadásztársaságoknak nincs traktorjuk!) 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsolj! 
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzátenni, 

hogy a traktor és a quad között az a különbség, hogy a quad egészem más nyomvonalon 
közlekedik. Eleve ki vannak járva az erdőben az utak, a traktorral gyönyörű szépen ki lehet 
vinni, kiviszik, de a quad teljesen más nyomvonalon megy. Láttam a Kiskunsági Nemzeti 
Parkban is, olyan károkat okoznak, hogy nem ismertem rá a területre. Nem ismertem rá a 
területre egy év után, mert a quadosok ott járnak be! Most az, hogy a hatóság embere vagy 
nem a hatóság embere, a quad nem az erdőbe való, megvannak erre az alkalmas eszközök. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) A 2. számú módosító 

indítvány döntésénél vagyunk, szavazunk. Ki támogatja a 2. számú módosító indítványt? 
(Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Van-e olyan indítvány, amelyről a bizottságnak döntenie kell? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a tárca képviselőinek a megjelenést. 

A mezőgazdasági termények kereskedelmi láncok általi felvásárlásának rendjére 
vonatkozó jogszabályi környezet megalkotásáról szóló határozati javaslat 
(H/10784. szám) 

A módosítás következtében rátérünk a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételére, Volner János az előterjesztő, aki a határozati javaslatot benyújtott. Megadom a szót 
az előterjesztőnek. 

 

Volner János (Jobbik) előterjesztő tájékoztatója 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr, egyben meg 

szeretném köszönni a bizottság tagjainak is, hogy hozzájárultak ehhez a sorrendcseréhez. 
Röviden indokolok, mert a Napirend előtt című műsorba kell majd mennem az EU-s 
költségvetési törekvésekkel kapcsolatban. 

Képviselőtársaim! Egy határozati javaslatot nyújtottam be, amelyben azt 
indítványoztam, hogy egyes időszakokban egyes mezőgazdasági terményekre és 
élelmiszerekre vonatkozzon garantált felvásárlási ár annak érdekében, hogy a mezőgazdaság 
profitábilis működését meg tudjuk teremteni. Ez egyébként nem egy példa nélkül való 
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törekvés. Nemrég a Tesco kötött az angliai termelőkkel hasonló megállapodást, éppen azért, 
hogy a mezőgazdaságon belül biztosítsa a gazdák megélhetését, és ilyen módon biztosítsa a 
határozati javaslat is azokat a körülményeket, amelyek ezt lehetővé teszik. 

Figyelmükbe szeretném ajánlani, hiszünk a verseny hatékony voltában és abban, hogy 
a versenyfolyamatok általában előremozdítják a gazdaságot, hatékonyságjavulást okoznak, de 
mivel az Európai Unión  belül nem tisztán érvényesülnek a versenyfolyamatok, maga az 
Európai Unió is a különböző mértékű agrártámogatásokkal, amelyek a tagországok között 
jelentős mértékben eltérnek, hozzájárul ahhoz, hogy a verseny torzuljon, így azokat a 
komparatív előnyöket, amelyeket egyébként a magyar cégek normális esetben élvezhetnének, 
nem tudják élvezni, ilyen módon nagyon sokszor nem garantálják számukra az életben 
maradás feltételeit sem, épp ezért felkértük a kormányt, dolgozza ki ennek a törekvésnek a 
részletszabályait, és ennek megfelelően kérem ehhez a képviselőtársak támogatását. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kérdések és vélemények 

ELNÖK: Megadom a szót a bizottság tagjainak. (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, az előterjesztő 

indokolása önmagáért beszél. Abban szeretném megerősíteni és emlékeztetni tisztelt 
képviselőtársaimat a bizottságban, hogy ez teljes mértékben egybevág a kormány által már 
megtett intézkedésekkel, amelyekkel korlátozni akarja a multinacionális cégek túlhatalmát a 
gazdálkodókkal szemben. Ez nem versenytorzító, erre valóban létezik európai uniós 
gyakorlat. Azt gondolom, egy átfogó gyakorlat lenne erre, ha a bizottság támogatja ezt a 
határozati javaslatot az elmondottak alapján. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászóló? (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igazából nem értem, igazából nem tudom, hogy az 

a) pont mit takar. Az első az, hogy ezt akkor miért nem terjesztjük ki szélesebb körre, mivel 
nemcsak a nagyáruházak vásárolnak fel mezőgazdasági termékeket, sőt van olyan termékkör, 
amelynek csak a töredékét vásárolják fel. Azzal mi lesz? Mi lesz például a nagybani piaccal? 

A c) pont szerintem benne van a mostani rendtartási törvényben, csak be kell tartani, 
ki kell fizetni mindenkinek 30 napon belül a dolgot. Erre törvény van, ehhez nem kell 
országgyűlési határozati javaslat, csak az a baj, hogy senki nem tartja be. Az egy más kérdés 
lenne, hogy ezt hogyan ellenőrizzük, vagy milyen szankciót alkalmazhatunk, de általában ezt 
nem tartják be, ez a legnagyobb probléma. A 30 napot még olyan helyen sem tartják be, ahol 
állami segítséget kaptak. Ennek mindenre és mindenkire kellene vonatkoznia a 
mezőgazdaságon belül. 

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Jelzésre:) Varga Géza jelentkezett újra. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Válaszolok képviselőtársamnak. Azért javasoltuk az 

1. pontot, hogy a kormány dolgozzon ki egy átfogó jogi szabályozást. Valószínű, hogy a 
meglévő jogszabályok bizonyára nem elegendőek. Ha egy átfogó jogi szabályozás 
kidolgozásra kerül az országgyűlési határozati javaslat értelmében, akkor valószínű, hogy 
ezeket a problémákat orvosolni lehet. Az eddigi tapasztalatok beépítésével lehet az átfogó jogi 
szabályozást megalkotni. Itt tehát Gőgös képviselőtársammal ellentétben nem látok 
ellentmondást. 

 



 10 

ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kétség nem fér hozzá, hogy az 

előterjesztőt a jó szándék vezérli, viszont a véleményem és gyakorlatom alapján ezt elég 
nehezen tartom kivitelezhetőnek. Egyrészt a különböző előzmények alapján, amelyeknek 
tanúi lehettünk, kétség fűződik ahhoz, hogy az európai uniós piacszabályozás ezt mennyire 
fogja végigengedni, szerintem ez nem nagyon képzelhető el.  

Szerintem sokkal fontosabb lenne, hogy azokat az irreális árképzéseket tudjuk 
megakadályozni, amelyekről a legutóbbi bizottsági ülésen is beszéltünk, amikor a Gazdasági 
Versenyhivatal elnöke itt volt, hogy a termelőktől, a beszállítóktól felvásárolt termékekre 100-
200-300-400 százalékos árrést ne tudjanak rátenni. Ebben az esetben, ha korlátozzuk a 
legalacsonyabb felvásárlási árat, és erre még rá is tesznek esetenként 100-200 százalékos 
árrést, akkor attól kezdve a terméket kiárazták a piacról, és a termék eladhatatlanná válik.  

Azt is tudnunk kell, ha túltermelés van, ami előfordul az országban, akkor a termelőket 
mi magunk motiváljuk abban az irányban, hogy ezt az elvárást szegjék meg, mert egyébként 
nem tudják a termékeiket eladni. Aki a gyakorlatban az értékesítésbe valamilyen szinten 
belelát vagy a részese, az bizony tudja, hogy néha pont a termelők verik le az árat, azért, hogy 
el tudják adni, és ne menjen tönkre – mert mezőgazdasági termékekről beszélünk –, ne 
maradjon a nyakukon, ne menjen tönkre, ne veszítse el a szavatosságát. Esetenként pont a 
termelő az, aki megkeresi azt a kiskaput és azt a partnerhálózatot, ahol még olcsóbban el tudja 
adni. 

Tehát a szándékot messzemenően értékelem, az európai uniós piacszabályozással 
kapcsolatban kíváncsi vagyok a kormány álláspontjára, és sokkal szerencsésebbnek tartanám, 
ha azt tudnánk korlátozni, hogy az áruházláncok több száz százalékos árrésekkel ne tudjanak 
dolgozni, tisztességes árrésekkel dolgozzanak, és a tisztességes árrés a termékek alapárát is 
magasan fogja tartani. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam is a három pont közül a b) és a c) pontokat, 

nem azt mondom, hogy rendezettnek látom, hanem valamilyen szinten szabályozottnak a 
jelenlegi körülmények között is, különösen a c)-t, és a b)-nél is azt gondolom, hogy olyan 
terméket nem lehet megvásárolni, ami utána emberi fogyasztásra vagy bármilyen fogyasztásra 
nem alkalmas, tehát ez eleve kizárja az ilyen termék megvásárlását. Az más kérdés, hogy az 
ilyen óriási tömegű élelmiszer-forgalom mellett, mint ami Magyarországon is van, minden 
termék ellenőrzése teljeskörűen betartható-e.  

Az a) kérdés az igazi, mert szerintem az egész indítványnak az a) kérdés a lényegi 
pontja. Most már látom, hogy a tárca képviselete jelen van, ha be akar kapcsolódni, a 
tárgysorozatba vételnél nyitottam meg a vitát, amelynél a tárca nem kötelezett az állásfoglalás 
kifejtésére.  

Itt nem merülnek-e fel versenykorlátozási jogszabályok vagy a termék szabadpiaci 
áramlásának korlátozási szabályai, versenyjogi szabályai? Én tudok a garantált árképzésről 
például a hegyközség esetében a szőlőnél, de ott van egy állami szerv, és ezt nem a törvény 
határozza meg, hanem maga a civil szervezet, a köztestület vagy az egyesület hoz ilyen 
döntést önmagára és a tagjaira nézve, hogy általánosan az ilyen garantált árra vonatkozó 
előírások egyáltalán bevezethetőek. Ezt most elméleti kérdésként teszem fel. Ezért roppant 
aggályos számomra a határozati javaslatnak ez a három pontja.  

Ha nincs további kérdés, akkor megkérdezem a tárca képviseletét, kíván-e információt 
adni. (Igen jelzés.) Megadom a szót. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A tárgysorozatba vétellel kapcsolatban nem kellett álláspontot 
megfogalmazni, de a vonatkozó szabályozási környezetről azért mondanék néhány 
információt. Tavaly szeptember 1-je óta van átfogó jogi szabályozás ezen a területen, 
mégpedig a szakmaközi szervezetekről szóló törvényi szabályozásban. Azt mindenféleképpen 
az elején le kell szögezni, hogy a piacszervezés uniós szinten igen szigorúan szabályozott 
jogterület, méghozzá a 1237/2007/EK rendelet szabályozza ezt a kérdéskört. 

Tagállami szinten nem ad lehetőséget az uniós jog arra, hogy a tagállam mint 
államhatalmi szerv fogalmazzon meg olyan feltételeket, mint ami a határozati javaslat a) és b) 
pontjaiban olvasható, ugyanakkor szakmaközi szervezet keretében ezek a kérdések igenis 
rendezhetőek. A szakmaközi szervezetekről szóló törvény kifejezetten lehetővé teszi, hogy 
szakmaközi megállapodást hozzanak létre, amit azután a miniszter kiterjeszthet a szakmaközi 
szervezetben nem tag piaci szervezők irányában is, például a magasabb minőségi paraméterek 
vonatkozásában.  

Ami pedig a felvásárlási árakat illeti, ezen a területen nincs tagállami jogalkotási 
lehetőség, de a piaci szereplők számára is nagyon szűk az a terület, ahol az árak 
vonatkozásában megállapodnak, ahogyan ezt a múlt héten a Gazdasági Versenyhivatal elnöke 
is ismertette, a szakmaközi törvény tavaly novemberben elfogadott módosítása óta van arra 
lehetőség, hogy abban az esetben kössenek az ellátási lánc szereplői egymás között árakra 
vonatkozó megállapodást, ha ezzel a piac valamennyi szereplőjét ebben  részesítik, tehát nem 
zárják ki a megállapodással elérhető előnyből, ugyanakkor a megállapodás eredményeként a 
tagállamok közötti kereskedelem érintettsége nem merül fel, tehát nem sérti az uniós 
versenyjogi szabályokat.  

Ami pedig a fizetési határidőket illeti, erre valóban tartalmaz rendelkezéseket mind a 
szakmaközi törvény, mind pedig a beszállítók védelméről szóló 2009. évi XCV. törvény, az 
üzletláncok vonatkozásában az utóbbi, míg a kereskedőnek nem minősülő felvásárlók, tehát a 
feldolgozók esetében a szakmaközi törvény határozza meg, de gyakorlatilag tartalmilag 
ugyanazt a szabályt hozza, 30 napos fizetési határidőt rögzít. Elég súlyos szankciókat 
tartalmaz egyébként az áruházláncok vonatkozásában, mert 2 milliárd forintig terjedő bírság 
szabható ki a fizetési határidő be nem tartása esetén, tehát ez egy súlyosan szankcionált 
terület, az eljáró hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pedig rendszeresen 
bírságolja a fizetési határidő be nem tartása miatt az áruházláncokat, tehát ez a gyakorlatban is 
egy alkalmazó terület. Ami ebből a szempontból egy kicsit rosszabb helyzetben van, az a 
termelő-feldolgozó kapcsolatrendszere, ott ugyanis a szakmaközi törvény nem tartalmaz 
bírságot szankcióként, emelt összegű késedelmi kamatot, illetve inkasszós jogot biztosít a 
termelő részére a felvásárlóval szemben. 

Röviden ennyi információt szerettem volna elmondani. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) 

Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Reflexió 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden 
válaszolni szeretnék a felvetésekre. Gőgös képviselőtársam kérdezte, miért a 
nagyáruházláncokra terjesztenék ki ezt a javaslatot. Egyszerű a magyarázat erre. Azért, mert 
ők azok a jelentős piaci erővel bíró szereplők, akiknek olyan jelentős a piaci erejük, hogy 
adott esetben a versenyfolyamatokat képesek ezzel torzítani, az erőfölényükkel rendszeresen 
visszaélnek. Figyelmükbe ajánlom a Gazdasági Versenyhivatal éves jelentéseit, ezekben 
egyébként részletesen beszámolnak ezekről a visszaélésekről, ezekről a versenytorzító 
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folyamatokról is. Értelemszerűen ez ellen célszerűnek látom, ha valamilyen módon 
fellépnénk. 

A másik, hogy mennyire példátlan ez az eset. Előbb említettem az éppen frissen 
bevezetésre kerülő angliai gyakorlatot: a tagállamok igyekeznek megoldani a saját termelőik 
védelmét. Úgy gondolom, ebben az esetben Magyarországnak is ezt kellene tennie. Adott 
esetben egyébként a kormány is nagyon hasonló úton járt, amikor a dinnyekartell néven 
elhíresült ügybe belekezdett, az is egy általunk támogatott dolog volt, az is egy nagyon 
hasonló jogi szabályozást, illetve egy nagyon hasonló átfogó szabályozást jelentett ebben a 
szegmensben. 

Ami a különböző fizetési határidőkre, feltételekre és egyebekre vonatkozó felvetéseket 
illeti, képviselőtársaim, azt ajánlom a figyelmükbe, hogy a pénz forgási sebessége határozza 
meg nem kis részben azt, hogy a gazdaság mennyire tud gyorsan növekedni. A közelmúltban 
összeült a Faktoring Szövetség, és kimutatták azt, hogy ezzel a rövid távú finanszírozási 
formával 55 ezer munkahelyet lehetne teremteni, még ha optimista is ez a jóslat, azt 
gondolom egyébként, hogy a 30 napos fizetési határidő további rövidítésével, akár az állami 
Faktoring cég beiktatásával ezt a c) pontot meg lehetne tartalommal tölteni, amennyiben erre 
a kormány hajlandó lenne. 

Az, ami még nagyon fontos, hogy az áfa-szabályozást érintően szintén a c) ponthoz 
kapcsolódik az a változás, amit a magyar kormány elfogadott a közelmúltban: 45 napról 
75 napra emelték az áfa-kifizetések határidejét, ezzel gyakorlatilag egy hónapnyi áfa-
többletfinanszírozási terhet hárítottak rá a magyar vállalkozó társadalomra, ez több mint 
100 milliárd forint egyébként, ha ezt időarányosan nézik, ennyivel többet kell a 
vállalkozóknak finanszírozniuk. Tehát ha ennek a két intézkedésnek az együttes hatását 
nézzük, most a mezőgazdasági termelőkre gyakorolt hatását vizsgáljuk, akkor bizony jelentős 
tehernövekedéssel kellett számolniuk. Adott esetben, azt gondolom, az államnak célszerű 
lenne ilyen módon ez ellen fellépnie. Továbbra is kérem a támogatásukat a határozati 
javaslathoz. 

Köszönöm szépen. 
 

Határozathozatal 

 
ELNÖK: Nem látok több jelentkezőt, szavazunk. Ki az, aki támogatja a határozati 

javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 3 igen 
szavazat.) Ez 3 igen szavazat, ez kisebbség, biztos, hogy nem kapott többséget az 
előterjesztés. Köszönöm szépen. 

A napirendi pontot lezárom. 

A  közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10747. szám) 

Harmadik napirendi pontként a közraktározásról szóló törvényjavaslathoz a Gazdasági 
és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatot tárgyaljuk meg. Köszöntöm a 
tárca képviselőit.  

Az ajánlástervezet 3. pontját tárgyaljuk meg. Kérdezem a tárca álláspontját. 

Módosító javaslat megvitatása 

DR. WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
tárca támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk. Aki támogatja az 
indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Van-e olyan további indítvány, amelyről még döntenünk kellene? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm szépen a tárca képviseletét. A harmadik napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11111.szám) 

A negyedik napirendi pont T/11111. számon – ez elegáns szám – került benyújtásra, 
az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságáról fogunk tárgyalni. 

Köszöntöm a kormány képviselőjét Bujdosó András személyében, ezt jelezték a 
minisztérium részéről. Megadom a szót az előterjesztőnek. Mivel egy kiterjedtebb 
törvénytervezetről van szó, kérem, hogy esetleg a mezőgazdaság témakörét érintő részeket 
ismertesse.  

Bujdosó András főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
tájékoztatója 

 
BUJDOSÓ ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Mezőgazdasági bizottság témakörét alapvetően a 
közhiteles hatósági nyilvántartások érintik, amit törvényjavaslatba foglaltunk. Ennek a 
változtatásnak az a lényege, hogy a tárca kezdeményezésére a Ket. hatósági nyilvántartásokra 
vonatkozó szabályainak egyértelművé tétele érdekében, valamint az ügyféli jogok védelme 
érdekében a szakminisztériumok felülvizsgálták a szabályozási tárgykörükbe tartozó 
hatóságinak vélt nyilvántartásokat, és ezzel kapcsolatban javaslatot tettek arra, hogy melyek 
legyenek közhitelesek, melyek nem. A továbbiakban csak a közhiteles hatósági 
nyilvántartások minősülnének hatósági nyilvántartásnak. Ennek kapcsán több mint 
600 nyilvántartást vizsgált felül a kormányzat, és több mint 400 nyilvántartás keretében került 
sor a közhitelesség megállapítására. Itt még fontos, hogy a közhiteles nyilvántartások körének 
megállapításán túl a közhiteles adatkörre vonatkozóan tettünk szövegjavaslatokat, illetve a 
kodifikált szöveg ezt tartalmazza, hiszen egy nyilvántartásnak adott esetben nem minden 
adatát indokolt közhitelesnek tekinteni, például ilyen egy telefonszám. 

Ami a Mezőgazdasági bizottságot érintheti, többek között például a környezetvédelmi 
törvényben, a vízgazdálkodási törvényben, a vadászati törvényben, az állatvédelmi 
törvényben, illetve a bortörvényben kerültek meghatározásra ilyen nyilvántartások.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel megtételére 

van lehetőség. (Jelzésre:) Ángyán Józsefé a szó. 
 

Kérdések és észrevételek válaszadással 

 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Kis segítséget szeretnék kérni. Ha egy adatot 

közhiteles adatkörűnek minősít a törvényhozó, ez mit változtat a hozzáférést illetően? Ezzel 
változik-e az adatkör nyilvánossága vagy sem? Tudniillik nem említette, de a termőföldről 
szóló törvény is hozzánk tartozik, és a földhasználati nyilvántartást illetően jó lenne tudni, 
hogy változik-e ez az adatminősítés. Tehát ezzel változik-e a hozzáférés lehetősége? 
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ELNÖK: Parancsoljon!  
 
BUJDOSÓ ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. A felülvizsgálat során szándékosan az volt a célunk, hogy lehetőleg különválasszuk a 
jogszabályoknak azt a fajta nyilvánosságra vonatkozó szabályozását, ami például azt 
szabályozza, hogy online-on elérhető-e, illetve milyen körben nyilvános.  

Tehát a Ket.-ben található 2013. július 1-jétől hatályos új keretszabály alapján a 
közhitelesség mindig csak annak a személyi körnek a vonatkozásában értelmezhető majd, 
amelyre a nyilvánosság eleve kiterjed. Tehát hogyha valami restrikció van a nyilvánosságot 
illetően, akik ténylegesen hozzáférhetnek a jogszabály alapján, azok tekintetében lesz 
közhiteles, de ahol például online teljesen átvilágítható, teljesen átlátható módon mindenki 
számára hozzáférhetőek az adatok, ott az egész vonatkozásában lesz ez. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán képviselő úré a szó. 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Még egy kiegészítő kérdés. Most az információs 

szabadsággal kapcsolatos törvénymódosulás mennyiben függ össze ezzel? Ott tehát arról a 
körről van szó, tehát kik férhetnek hozzá az adatokhoz, és milyen minőségben? Egy adott 
adatkör közhiteles adatnak minősül-e? Hatással van-e az információs törvényben 
meghatározott jogosítványokra?  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
BUJDOSÓ ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ha személyes adatokról van szó, akkor értelemszerűen még a felülvizsgálat során azt az 
irányvonalat követtük, hogy ezek törvényi szinten kerüljenek meghatározásra, tehát a 
személyes adatok kezelhetőségének a feltételei teljesüljenek. Erre gondolt, képviselő úr? 

 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Egész konkrétan arra gondoltam, bár lehet, hogy ez 

inkább az információs szabadságról szóló törvény témaköre, hogy az információs törvény 
módosítása módosítja a hozzáférési kört. Most azon ne vitatkozzunk, hogy jó vagy nem jó az, 
hogy ilyen irányban módosul a hozzáférés a köznyilvános adatokhoz. Ezt a módosulást érinti-
e ez a fajta előterjesztés? Itt jó néhány törvényt felsorol, hogy mit tekintünk közhiteles 
információnak. Ez a két dolog milyen módon függ össze egymással? Erről szerettem volna 
hallani, de lehet, hogy nem pontosan értem a választ, nem vagyok ugyanis jogász. 

 
BUJDOSÓ ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Természetesen a kormányzati előkészítés fázisában ezek hatottak egymásra, illetve 
összenéztük. Amennyiben még további módosítások szükségesek emiatt, azokat bizottsági 
módosító javaslattal fogjuk kezelni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én is azt gondolom, eléggé érdekes, hogy a nem is 

tudom, hány törvény módosítása kerül elénk teljesen váratlanul, úgy, hogy szombaton délben 
még nem is látjuk. Igaz, hogy nagyjából ugyanazt a szemléletet viszi végig, legalábbis ami a 
mi szakmánkat érinti, mert a parlamentben nemcsak ez, hanem a teljes törvény vizsgálata a 
feladat, és már elhangzott, hogy valószínűleg szükséges majd a bizottsági módosító javaslat. 
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Azt szeretném kérdezni, miért kell ezt ilyen sürgősen csinálni? Miért nem lehetett erre 
adni egy hetet, hogy a képviselők átnézzék, és megnézzék a frakciók? Nem értjük! Szerintem 
a jogalkotási programban egyébként volt erre utalás, mert olvastuk, csak jó lett volna, ha 
mondjuk még egy hetet kapunk rá, mert akkor valószínűleg sok félreértést tisztázni lehetett 
volna. Még egyszer mondom, nem az a rész, ami az agráriumot érinti, mert majdnem az vonul 
végig az egészen, hogy egy személyi adat közhiteles-e vagy sem, de a törvénymódosítás többi 
része nemcsak ezt érinti.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
BUJDOSÓ ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, itt alapvetően arról volt szó, hogy a 2012. évi CCX. törvénnyel tavaly év végén 
teremtettük meg a Ket.-ben ezt a keretszabályt, és tulajdonképpen most az első félév, illetve 
az év első négy hónapja ezzel a felülvizsgálati munkával folyt.  

Fontos itt még tudni, hogy vannak olyan nyilvántartások, amelyeket más tárcák a saját 
előterjesztéseikben viszik, és azért tartott ennyi ideig, azért ennyire az utolsó pillanatban 
került ide, mert az utolsó pillanatig egyeztetni kellett a kormányzati berkeken belül, hogy 
minél teljesebb körben, minél pontosabban kerüljenek ezek a nyilvántartások meghatározásra, 
illetve a bennük foglaltatott körök meghatározásra.  

 
ELNÖK: További kérdés van-e? (Dr. Józsa István: Lehet észrevétel is?) Persze, mi ezt 

együtt kezeljük, nem bontjuk szét a kérdés-észrevételt. Megadom a szót. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az van felírva, hogy 

„Magyarország Kormánya”. Ha ez így van, akkor Magyarország kormánya az előterjesztő, és 
Magyarország kormánya gúnyt űz a Magyar Országgyűlésből, ugyanis ha önök fél éve 
készülnek erre, akkor miért gondolják, hogy másfél nap elegendő a parlamenti képviselőknek 
ahhoz, hogy ezt érdemben, felelősséggel áttanulmányozzák, és véleményt nyilvánítsanak róla. 
Önök a saját képviselőikből is gúnyt űznek. Mi valószínűleg nemmel fogunk szavazni, mert 
ennyi idő alatt nem lehet áttanulmányozni, de azokból is gúnyt űznek, akik megnyomják az 
igen gombot, úgyhogy tiltakozni szeretnék valamennyiünk nevében. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További kérdés van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Nagyon rövid leszek. A jobbik tartózkodni fog ennél a 

javaslatnál, mivel az az aggályunk, hogy mi sem tudtuk tisztességesen átnézni a javaslatot, így 
nem tudunk sem támogató, sem nemleges szavazatot adni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Szeretném tisztelettel jelezni Józsa képviselő úrral szemben, 

hogy úgy gondolom, a kormánypárti képviselők és a kormány között rendületlen a bizalom. 
Ez önök számára talán hihetetlen, érthetetlen, ismeretlen, megértem, hogy tiltakoznak ellene. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Józsa István! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, ez nem bizalmi 

kérdés, ez szakmai kérdés, mert ahogy a „mutyifilter” ügyben megvolt a bizalom, és kiadták a 
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döntést ezeregy helyre, azt hiszem, hogy ez egy olyan szakmai kérdés, ami viszont tényleg 
egyeztetést igényel a képviselők részéről.  

Nagyon örülök, hogy a fideszes képviselők teljes bizalommal vannak a kormányuk 
iránt, csak a képviseleti demokrácia, az ön képviselői felelőssége arról is szól, hogy 
felelősséggel tudjon majd igent mondani, amikor visszatérnek ez ügyben. 

 
ELNÖK: Egészen jól állunk, 45 perc után hangzott el a „mutyi” és a „filter”, ezentúl 

erre körülbelül öt percet kell várni.  
(Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Szeretném megérteni, talán ez jogos törekvése az 

embernek. Tudnunk kell ugyanis – ezt magyarázatként mondom, hogy értse, mi a problémám 
–, hogy ki használja ezt a korlátos erőforrást. Itt a földről van szó, megint csak ide térek 
vissza.  

Az a feltétel, hogy a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok 
kivételével, ennek van-e valamilyen relevanciája ebben a tekintetben? Az tudniillik nem 
tudható meg, hogy ki használja a földet, és hol lakik? Vagy hogyan függ ez ezzel össze? 
Gyanakszik az ember, hogy itt ez a beszúrás is jelentett valamit ebben a dologban. 

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
BUJDOSÓ ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem erről van szó. Több törvény módosítása kapcsán található, a természetes 
személyazonosító adatok és a lakcímadatok a kivételek. Azt a szabályozási logikát követtük, 
hogy amikor egy adott ügyfél adatai tekintetében kimondjuk a közhitelességet, akkor a hívó 
adatot, tehát a személy nevét, illetve az ehhez kapcsolódó technikai kérdéseket önmagukban 
nem tekintjük közhitelesnek, csak azt az adatkört, ami ehhez kapcsolódik. Ez azért is fontos, 
mert önmagában a természetes személyazonosító adatok közhitelességének a megteremtése 
kapcsán jön elő az a másik kérdés, hogy kerülni szerettük volna a párhuzamos 
közhitelességeket, és ezeket a természetes személyazonosító adatokra vonatkozó 
közhitelességeket alapvetően más nyilvántartások feladata közhitelesként szabályozni, 
mondjuk tipikusan ilyen a személyi adat- és lakcím-nyilvántartás és az anyakönyv. Igazából 
ez a hívó adat és hívott adat logikai kapcsolódás teremti meg ezeket a kivételeket, de ez 
nagyon sok más törvénymódosítás tekintetében is megvan. 

Természetesen a nyilvántartás tartalmazza a személyi adatokat, de a közhitelesség 
tekintetében az lesz érdekes, hogy az adott személy konkrétan milyen földterülettel 
rendelkezik, vagy mit birtokol, tehát a hívott adata igazán fontos, hogy közhiteles. Mondjuk a 
gázszerelőknél nem az az érdekes, hogy maga a személy közhiteles-e, vagy pontosan 
ugyanaz-e, mert a személyazonosságának a megállapítását nem hivatott mondjuk a  
gázszerelők nyilvántartása igazolni, tehát nem attól lesz közhiteles, hogy az tartalmazza, 
hanem az anyakönyv miatt lesz abban a körben, amely meghatározza, és ott pedig gázszerelők 
tevékenységi jogosultsági körei lesznek ugyanilyen logika alapján közhitelesek. Tehát ez a 
szabályozási logika, ez húzódik végig az egészen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, közben a 
kérdésekre is válasz született, így a szavazáshoz érkeztünk. Ki az, aki elfogadja, és általános 
vitára javasolja a törvénytervezetet? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki van ellene? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Ki tartózkodik? 
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(Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) Az előterjesztést a bizottság általános vitára alkalmasnak 
tartotta. 

Köszönöm szépen a tárca részvételét. 

Egyebek 

Az Egyebekben nincs különösebb bejelentenivalóm. A héten további ülést nem 
tervezek összehívni, csak akkor, ha valami rendkívüliség elő nem áll, de akkor erről mindenki 
értesítést kap. A következő ülésünk várhatóan mához egy hét múlva lesz. (Jelzésre:) 
Köszönöm a figyelmeztetést, tehát nem hétfőn lesz, mert az pünkösd, hanem kedden lesz, de 
az a hétfői munkanapnak megfelelő parlamenti nap.  

A napirendi pontot lezárom, és az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)  
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