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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 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, köszöntöm bizottságunk nyílt ülését figyelemmel kísérő 
vendégeinket! A napirendtervezetet a bizottság tagjai megkapták. Van-e kérdés, 
észrevétel a tervezethez? (Senki nem jelentkezik.) Akkor szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja, hogy ezek szerint haladjunk? (Szavazás.) Ez egyhangú, ezek szerint 
fogunk haladni.  

Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló H/10900. számú határozati 
javaslat  

Módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 
Az első napirendi pont az agrárgazdasági jelentéshez benyújtott módosító 

indítványok megtárgyalása. Köszöntöm Andréka Tamás urat! Az ajánlástervezet 
szerint fogunk haladni. Annak 1. pontjában Bencsik János és Ángyán József 
képviselőtársunk nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok képviselni, nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Indoklást szeretnék kérni.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elsősorban egy 

formai problémánk van, mégpedig az, hogy a nemzeti vidékstratégiát a kormány 
fogadta el, nem pedig az Országgyűlés, tehát erről a minisztériumot lehetne 
beszámoltatni a kormány felé, de nem a kormányt az Országgyűlés felé. A másik 
probléma pedig a módosító javaslat megfogalmazásával van, mégpedig hogy azáltal, 
hogy úgy szól, hogy az öt fő stratégiai célterület szerinti bontásban az ott rögzített 
indikációk alapján adjon képet a kormány, ezáltal igazából szűkíti az agrárgazdasági 
jelentés tartalmát, hiszen ha ez úgy lenne megfogalmazva, hogy különösen ezekről 
adjon tájékoztatást, akkor egyébként az agrárgazdasági jelentés egyéb aspektusai is 
meg tudnak jelenni, és azok mellett megjelennek ezek az elemek is. Mivel azonban a 
megfogalmazás úgy szól, hogy ezekről, erről az öt stratégiai célterületről adjon 
tájékoztatást, ezáltal kiszorulnak azok a tartalmi elemek, amelyek jelenleg benne 
vannak a jelentésben, ugyanakkor a nemzeti vidékstratégiának nem részei. Az 
elsődleges probléma azonban mégiscsak az vele, hogy olyasmiről számoltatná be az 
Országgyűlés a kormányt, amit nem az Országgyűlés fogadott el, hanem a kormány. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Elég furcsa az érvelés. Azt hiszem, hogy az 

Országgyűlésnek nemcsak hogy egy jelentés elkészítésére van joga utasítást adni a 
saját kormányának, és nemcsak hogy annak a tartalmát megszabhatja, hanem 
egyenesen joga lenne arra is, hogy a ’97-es, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 
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törvény helyett egy új törvényt alkosson – azt hiszem, akár ez is szóba kerülhetne. 
Egyébiránt a törvény, a ’97-es, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény 
felülvizsgálatát maga a vidékstratégia is előírta, tulajdonképpen várja, gondolom, a 
törvényhozás, hogy a törvényhozás elé terjessze a kormány a saját határozatának 
megfelelően, amikor is a 2. pont f) alpontjában ez a kormányhatározat előírja, hogy 
felül kell vizsgálni ezt a ’94-es, a Horn-kormány alatt született, az agrárgazdaság 
fejlesztéséről szóló törvényt, és módosítania kell. Tehát törvényi szinten kellene 
szabályozni – ezt mondja maga a kormányhatározat – ezt a kérdést, annál is inkább, 
mert ez egy hosszú időszakra szóló agrárfejlesztésnek az alaptörvénye kellene hogy 
legyen, nem véletlenül fogadta el nyilván a kormány sem ezt a vidékstratégiát, ennek 
a törvényi megalapozására lenne szükség. S miután a vidékstratégia az összes olyan 
területet érinti, ez az öt terület, nem is értem, a főosztályvezető-helyettes úr miről 
beszél, ez az öt terület, amelyet megneveztünk, az összes területét érinti egy 
tisztességes agrár-, vidékstratégiának, de ebben ugyanúgy szerepelnek azok a 
kérdések is, hogyha tudná értelmezni a tárca, sokszínű és életképes agrártermelés, 2. 
pont, ez pontosan azokat a kérdéseket tárgyalja, amelyeket mi javasoltunk, amelyekre 
itt a főosztályvezető-helyettes úr hivatkozott. A sokszínű agrártermelésben mindazok 
a kérdések, amelyeket egy szűkített agrárgazdasági jelentés a jelen formájában 
tartalmaz, benne vannak, az ezt foglalja össze, viszont nem beszél olyan területekről, 
amelyek a vidékstratégia megfogalmazása szerint idetartoznának. Elég furcsának 
tartom tehát, annál is inkább, mert maga a kormányhatározat is azt mondja, hogy éves 
vidékstratégiai jelentést kell készíteni, tehát maga a vidékstratégia, amit a kormány 
tavaly márciusban fogadott el, írja elő, hogy ilyen jelentést kell készíteni.  

Tessék nekem megmondani, miért kell egy megszüntetett törvényt – amit 
jogosan szüntetett meg a törvényhozás, mert nem aktuális már a ’97-es, a Horn-
kormány alatt született törvény –, annak a jelentését változatlan elnevezéssel átvenni, 
hogyha közben egy más stratégia született? Erre kellene valami értelmes 
magyarázatot adni. Miért nem vidékstratégiai, nemzeti vidékstratégiai jelentésről 
beszélünk, ami ráadásul az európai agrár-, vidékprogramnak, az európai agrár-, 
vidékelképzelésnek, modellnek megfelelő? Erre egy magyarázatot azért jó volna 
kapni, és azt hiszem, hogy az, amit a főosztályvezető-helyettes úr itt elmondott, az 
teljességgel alkalmatlan arra, hogy megmagyarázzuk azt, miért nem az új stratégiának 
megfelelő jelentést kell elkészíteni, hanem a ’97-es, a Horn-kormány alatt született 
agrárgazdasági fejlesztésről szóló törvényről szóló agrárgazdasági jelentést kell egy 
szűkített, elnevezéssel minden évben a törvényhozás elé benyújtani. Erre jó lenne 
magyarázatot kapni.  

Kérdezem azt is, hogy mikor tervezi a kormány a törvényhozás elé terjeszteni 
a saját határozatának megfelelően azt az új törvényt, amely szabályozza a 
vidékfejlesztés egész területét, úgy, ahogy ezt a Horn-kormány ’97-ben a saját 
elképzelései szerint megtette az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvényben. Ez a 
két kérdésem lenne, köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen.  
Csak szeretném megjegyezni, hogy egy olyan kiterjesztést értelmezett most 

Ángyán József szerintem, ami nem tartozik hozzá a módosító indítványhoz, ezt meg 
szeretném jegyezni. (Dr. Ángyán József: Amennyiben?) A módosító indítvány ebben 
az említett öt fő stratégiai pontban nevesítené a kormánynak a beszámolási 
kötelezettségét. Az előadó, a kormány képviselője jelezte, hogy ez gyakorlatilag 
szűkítené a mozgásterét. Én úgy értettem, hogy ez volt az érdemi válasz, hogy ebben 
a formában miért nem támogatja – ha jól értettem. Ezek után, képviselőtársam, olyan 
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területre terjesztetted ki a kérdéssort, ami ehhez a módosító indítványhoz szerintem 
nem tartozik – ez persze természetesen az én véleményem –, mi több, olyan kérdésre 
kéred a kormány képviselőjének a válaszát, amire nem tudom, hogy van-e 
felhatalmazása egyelőre, viszont a napirendi ponthoz biztos nem tartozik, mármint az 
említett módosító indítványhoz nem tartozik, hogy a kormány mikor és milyen 
módon szeretné a különféle agrárstratégiai és egyéb jelentéseket, valamint az ehhez 
tartozó indikatív mutatókat, s a többi, elkészíteni. Ez az általános vita kapcsán még 
esetleges lehetséges, de a módosító indítványok kapcsán szerintem nem.  

A kormány képviselőjének adok szót.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A kormányhatározatban foglaltak alapján a kormány elvégezte az 
agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény felülvizsgálatát, és annak a hatályon kívül 
helyezése felől megtette a javaslatot, amit az Országgyűlés elfogadott, és idén január 
1-jével a törvény hatályát vesztette.  

Amit az esetleges új törvény vonatkozásában én most mondani tudok, az az, 
hogy a kormány törvényalkotási programjában az idei évben még nem szerepel ilyen 
törvény megalkotása, hogy a következő évben fog-e szerepelni, arra most nem tudok 
választ adni.  

Ami pedig ennek a jelentésnek az elnevezését illeti, ez egy gyakorlatilag 
14 éve éves rendszerességgel elkészített jelentés, ennek a belső szerkezete, 
metodikája lehetővé teszi azt, hogy az agrárgazdaság változásában megjelenő trendek 
nyomon követhetőek legyenek. Az a jövőre nézve is megkövetel egyfajta szerkezeti 
folytonosságot, hogy akik ebből az információt le kívánják vonni, azok képesek 
legyenek megtalálni azokat az adatokat, amelyeket össze tudnak hasonlítani a korábbi 
évek adataival, és a következtetéseket ez alapján meg tudják állapítani. Önmagában 
tehát az, hogy a ’97. évi törvény, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény által 
bevezetett elnevezés, az „agrárgazdasági jelentés” a címe ennek a dokumentumnak, 
én nem gondolom, hogy az egy… Ha lett volna vagy lenne olyan módosító, amely 
egy frappánsabb megfogalmazását tudja adni a címnek, akkor azt természetesen adott 
esetben akár támogatni is tudjuk, de tekintettel arra, hogy az elmúlt 14 évben is ezen a 
néven jelent meg, és már egy fogalommá vált az agrárgazdaság szereplői számára az 
éves agrárgazdasági jelentés, ezért csak olyan esetben tartanánk elfogadhatónak a 
megnevezésének, illetve a tartalmi struktúrájának a jelentős megváltoztatását, hogyha 
emellett olyan érveket tudunk felmutatni, amelyek az előbb elmondottak mellett, vagy 
amelyeket a mérleg másik serpenyőjébe elhelyezve valóban azt indokolnák, hogy 
érdemesebb megváltoztatni. Önmagában ez… Álláspontunk szerint célszerű, hogy ez 
továbbra is ezt a nevet viselje, nem tartottuk a benyújtott módosító javaslatok alapján 
támogathatónak azt, hogy a címén változtassunk.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Gondolkodtam rajta, 

hogy a következő módosítónál szóljak-e inkább, de ahogy a kormány jelen lévő 
tisztelt képviselője elmondja az indoklását, ez egyre rosszabb. Ilyenre hivatkozni, 
hogy a Horn-kormány törvénye 14 évvel ezelőtt volt, és egy folytonosságra van 
szükség… Ne haragudjanak, a Kádár-rendszer 50 évig tartott, és annak is egy 
folytonosságára van szükség? Hogy ne újuljunk meg, hogy ne haladjunk a korral, 
hogy ne vegyük figyelembe Európa szavát, egy ilyen indoklás egyszerűen mindent 
alulmúl, ne haragudjon!  
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Gyakorlatilag az, hogy változtatni kell, nemcsak egy szóbeli kérdés, hogy 
most azt agrárgazdasági jelentésnek hívjuk-e, vagy pedig a vidéké, a „vidék” szót 
jobban hangsúlyozzuk benne (Gőgös Zoltán: A vidékfejlesztés ugyanúgy benne van!), 
hiszen egyértelmű, a kormány nem földművelésügyi minisztériumnak, hanem 
Vidékfejlesztési Minisztériumnak nevezi önmagát, elég, ha csak erre utalok azzal, 
hogy alátámasztotta, amit mondok, vagy amivel akár Ángyán képviselő úr is érvelt, 
hogy igen, ma már nem egyedül az agráriumról szól a vidéki lét, hanem a 
vidékfejlesztésről, a vidékgazdaságról és sok minden másról. Ez a módosító is és a 
következő is, amit magam benyújtottam, anélkül, hogy összebeszéltünk volna, ezt, ezt 
az európai trendet próbálja meg elérni, azt, hogy a magyar kormány is legyen 
naprakész és modern, vagy – nem tudom én – mutasson előre, és egyebek. De ezt 
azzal a hivatkozással nem elfogadni, hogy egyfajta, a Horn-kormány idején 
megszületett törvényhez képest egy folytonosságra van szükség, nagyon kérem, ezt a 
fajta érvelést vagy indoklást lehetőleg kerülje el.  

 
ELNÖK: Meg szeretném jegyezni, hogy ugyan lehet itt Grétsy László-i 

mélységekbe elmenni, hogy agrárgazdasági vagy vidékfejlesztési, de vannak 
bizonyos terminológiák, amelyeket kötelezően kell használni, mert még körülbelül 
80 törvényben az a kifejezés szerepel, hogy az agrárgazdaságért felelős miniszter. Ez 
nem véletlenül van így, hogy a mindenkori agrárgazdaságért felelős miniszter. Ez egy 
elég komoly gyűjtőszó, amibe bőven belefér a vidékfejlesztés területe is, ezt nem 
lehet kivenni innen, mert a törvénykezés, amivel szemben, tudom, vannak kritikák, 
hogy nem egész komplex, de ha ezt az egy szót itt megváltoztatjuk, akkor ennek az 
„agrárgazdaság” szónak az elestével minden más helyen értelmetlen lesz az 
agrárgazdaságért felelős miniszterre való hivatkozás, és akkor még körülbelül 
500 helyen kell végigkövetnie valakinek, hogy hol szerepel az „agrárgazdaságért 
felelős miniszter” kifejezés, és ezt majd át kellene javítani ezek szerint 
„vidékfejlesztésért felelős miniszter”-re.  

Volt ilyen nagy jogalkotási átalakítás 2010-11-ben, tudunk róla, de most nem 
ott vagyunk, és akkor ezt senki nem kifogásolta meg. Ebben a logikában tehát 
továbbra is az a szó maradt az összes egyéb törvényben, amely nem a 
mezőgazdaságot érinti, hanem a közigazgatási rendszert hivatott nevesíteni, hogy: 
„agrárgazdaságért felelős miniszter”, meg aztán van a nemzetgazdaságért felelős 
miniszter, és még nem tudom, hányféle nevesítése van különféle minisztereknek. 
Tartok tőle, hogy felesleges ezen a vita, ez az én véleményem.  

Láttam, hogy Józsa István is szót kért.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Igen. Pusztán azért kértem szót, mert én úgy 

gondolom, ennek alapvetően szakmai megokolását kell adni, és tekintettel arra, hogy 
ez egy közel 20 éves, kialakult jelentési forma, amiből nagyon hasznos gazdasági 
folyamatok, információk hozhatók, csak azért, hogy az elnevezésébe valami 
innováció bekerüljön, kár lenne az összehasonlíthatóságot elrontani. Úgy gondolom, 
hogy mint ahogy a számítástechnikában is úgy van, hogy az újabb és újabb verziók 
mindig kell hogy tudják kezelni az előzőt, itt – az elnök úrral egyetértve – a 
folyamatosságnak a megnevezésben igenis van jelentősége. Az innovációt a tartalmi 
kérdések bővítésébe kell belevinni, de semmiképpen nem úgy, hogy elhagyni 
információt, mert az elmúlt 20 év adatbázisa gyakorlatilag értéktelenné válik, hogyha 
most nem képezünk olyan adatokat, amelyekkel összehasonlítható lesz. Én tehát úgy 
gondolom, hogy alapvetően szakmai kérdésként kell ezt kezelni, és sokkal kevésbé az 
elnevezéssel kellene politizálni.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Éppen ezért van az, miután ezt felfogtuk, 

amikor a módosítót benyújtottuk, hogy benne van a címében, hogy az agrárgazdaság 
helyzetéről szóló jelentés van szó, és pont az történik, amit itt Józsa István kifogások, 
hogy tudniillik az innováció a területekre terjedjen ki, pont a területeire terjeszti ki, és 
ez megjelenik a címében. A módosító indítványunk szerint tehát úgy szólna ez a 
jelentés, ha nem akarjuk minden tekintetben a Horn-kormány által elfogadott 
agrárstratégiának a jogfolytonosságát folytatni a jelentésben is, hogy a nemzeti 
vidékstratégia végrehajtásáról és az agrárgazdaság helyzetéről szóló jelentés.  

Nem igazán értem ezt az érvelést, hogy miért borítaná fel az egész jogrendet, 
hogyha kiszélesítenénk ezt a címet, és végre belefogalmaznánk azt, amit a saját 
kormányunk fogadott el. Egy 2020-ig szóló vidékstratégiát fogadott el a 1074/2012. 
kormányhatározatával, ki is hirdette tavaly március 28-án. Mi a baj azzal, ha ezt bele 
akarjuk fogalmazni az ennek előrehaladását is vizsgáló jelentésbe? Egyébiránt ha 
szakmáról van szó, a gördülőtervezést ajánlanám mindenkinek a figyelmébe. Ez egy 
bevett szakmai kérdés, és azt jelenti, hogy ahogy az élet változik, bizony bővíthetők 
azok az indikátorok, amelyeket figyelnünk kell, tehát nem elég azokat az 
indikátorokat figyelni (Dr. Józsa István: Ez igaz.), nem elég azokat az indikátorokat 
figyelni, amelyeket ’97-ben a Horn-kormány által meghatározott, lehet, hogy akkor 
helyesen meghatározott agrárstratégiához kapcsolódó jelentésben írt le. Azóta az élet 
egy rakás területen hozott mást, pont ezeket a területeket nevesíti itt a módosító 
indítvány, és azt mondja, hogy ezeken a területeken kell az indikátorokat – ahogy a 
vidékstratégiában pontosan le vannak írva ezek az indikátorok – figyelni, hogy 
lássuk, hogy arra megyünk-e, amerre a vidékstratégia meghatározta, amit az én 
kormányom tavaly márciusban kihirdetett. Erre azért kellene valami magyarázatot 
adni. Ráadásul benne van az „agrárgazdaság helyzetéről szóló jelentés” kifejezés a 
címben, tehát nem szűnt meg az agrárgazdasági jelentés ebben a címben. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én csak a miniszter megnevezésére mondtam, mert az 1. pontban a 

nevesítése megváltoztatásra kerülne. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, nem igazán kívántam ebbe a vitába 

belefolyni, mert énszerintem tartalmában ebbe a jelentésbe mindig azt írt bele a 
kormány, amit a parlament kért, ez eddig is így volt, ugyanis messze nem a ’97-es 
törvény szerinti jelentés készült már tavaly sem, hiszen azóta az ÚMVP állásáról, az 
európai uniós csatlakozásról, minden egyes folyamatról benne volt évek óta az, hogy 
milyen változás van. Énszerintem semmi akadálya annak, vagy semmi nem gátolja a 
minisztériumot vagy a kormányt, hogy a vidékstratégiával kiegészítve adja be ezt a 
jelentést. Itt énszerintem valóban inkább nyelvészkedünk, de hogy ennek a tartalma 
micsoda, azt nem biztos, hogy az országgyűlési határozatban egy címben kell 
megállapítani, hanem amikor ennek a jelentésnek az összeállítása elindul, nyilván 
valami alapján, majd ez alapján az Ogy. határozat alapján, akkor lehet erre szervezni 
akár egy vitanapot vagy bármit, vagy egy olyan bizottsági ülést, amikor magunknak 
kell eldöntenünk, hogy ennek a jelentésnek ezentúl mi legyen a tartalma, hiszen az a 
törvény, ami ezt kötelezővé tette korábban, megszűnt.  

Én is megemlítem azt a módosítót, amit beadtunk, mert nyilván az is szóba 
kerül majd. Mi azért mondtuk azt, vagy azért javasoltam azt, hogy az Agrárgazdasági 
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Tanács véleménye legyen benne, mert az ugyanúgy fontos szereplője ennek a 
rendszernek, és arra viszont valószínűleg utalni kell, mert önmagában nem derült ez 
ki. De én nem hiszem, hogy itt bármilyen kötöttség is lenne, hogy mondjuk ebbe 
jelentésbe ne lehetne belerakni például a nemzeti vidékstratégiáról, a végrehajtásáról 
szóló részt, hiszen az agrárgazdaság helyzetét alapvetően mindig az adott háttér meg 
az adott gazdasági és jogi környezet alapján lehet mérlegelni. Ez a jelentés, a 
legutolsó nem is hasonlít az első éveshez, hiszen közben beléptünk az Unióba, 
teljesen átalakult a támogatáspolitika. Erre mondom azt, hogy ezt rugalmasan lehet 
kezelni. Én akár támogathatom is azt, hogy legyen benne a vidékstratégia, csak 
önmagában attól, hogy beletesszük a címbe, még olyan jelentés készül, amilyet utána 
mi akarunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem 

jelentkezik.), az indítványról szavazunk. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 5 igen, ez kisebbség, az 5 szavazat még nem éri el az egyharmadot sem; 
ugyan most kevesebb a bizottság létszáma, 20 fő, de még így sincs meg az 
egyharmad.  

A 2. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca.  
 
ELNÖK: Nagyjából ezt is megvitattuk már az előzőek kapcsán. Van-e kérdés, 

észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Azért kérek indoklást, olyat, ami még nem hangzott 

el, mert van még azért a tarsolyomban érv, amivel érvelni tudni amellett, hogy miért 
kellene ezt elfogadni. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az előző pont 

kapcsán nagyjából elmondtam az álláspontunkat erre vonatkozóan is. Még annyit 
hozzátennék, hogy önmagában abban a két szóban, hogy: „agrárgazdasági jelentés” 
én nem látok semmilyen ideológiai tartalmat. Ez egy szakmai terminus technicus, és 
nem kötődik politikai kurzusokhoz.  

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

szavazunk róla… (Varga Géza jelzésére:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Bólogattam… 
 
ELNÖK: Azért kérdezem meg, hogy van-e kérdés, észrevétel, mert akkor kell 

jelezni, ha van; utána, amikor szavazásra teszem fel a kérdést, már ne jelentkezzünk. 
Megadom a szót Varga Gézának.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, bólogattam… 
 
ELNÖK: Az nem a kezünk. (Közbeszólások, derültség.) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Én azt gondolom, súlyos hiba azt gondolni, hogy ez 

csak Grétsy-féle nyelvészkedés itt a bizottságban, vagy azt, hogy ennek nincs tartalmi 
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jelentése. Éppen hogy akkor azt jelenti mondjuk – nyilván ez egy szélesebb vita, 
valaki említette, hogy akár egy nyílt napot is érdemes volna tartani –, de hogy 
agrárgazdaságnak vagy vidékgazdaságnak nevezzük, az agrárgazdaság néhány 
százezer embert érint, a vidékgazdaság meg néhány millió embert érint, és miután az 
előterjesztésben, tehát nem a módosítóban, hanem az előző alkalommal volt előttünk 
az előterjesztésben, ott tételesen nagyon sok olyan célját sorolja fel ennek az új 
országgyűlési határozati javaslatnak, amely éppen hogy az vidékfejlesztés felé megy, 
és akkor viszont a név, az elnevezés ezt nem tükrözi. Annak tehát, hogy 
vidékgazdaságról vagy agrárgazdaságról beszélünk, bizony van tartalmi jelentősége 
is, nevezetesen az, hogy most az agrárgazdaság a fontos-e, amit évről évre a 
jelentésben körül kell írnunk, vagy pedig a vidékfejlesztést, a vidékgazdaságot 
vesszük górcső alá, ami sokkal szélesebb merítés, és a vidékgazdaság természetesen 
egyáltalán nem hagyja ki az agrárgazdaságot, hiszen a vidékgazdaságnak az 
agrárgazdaság a legnagyobb része, de az már valóban, ha úgy tetszik, ideológiai, 
politikai kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük. A mi megfogalmazásunkban a 
vidékgazdaság egy nagyobb koncepció, egy rendszernek a felsőbb szintje, mint az 
agrárgazdaság. Ezért hogy a főosztályvezető-helyettes nem látja ennek semmilyen 
tartalmi jelentőségét, ez nem így van, ennek a tartalmi jelentésével kellene jobban 
megismerkedni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Egyre izgalmasabb területekre megyünk. Ha a Jobbik azt gondolja, 

hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumnak vidékgazdasági jelentést kell beadni, és 
nemcsak a mezőgazdaságról, hanem a vidék gazdaságáról, ahogy most Varga Géza 
kifejtette, akkor ezek szerint a cipész, a késes, a manikűrös és még nem tudom 
hányféle, vidéken élő gazdaságról is kell majd a Vidékfejlesztési Minisztériumnak 
jelentést adnia. Én magam megrökönyödnék, hogyha ilyen széles értelemben 
értelmezné a Vidékfejlesztési Minisztérium feladatkörét ennek az egy szónak a 
megváltoztatásával. Most fejtette ki éppen a képviselő úr, hogy mennyivel szélesebb 
a vidékgazdasági jelentés tartalmi része, mint az agrárgazdasági jelentés. Én nem 
gondolnám, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumnak ezzel összefüggésben a 
cipészekről, a késesekről és a bőrdíszművesekről, az ő működésükről jelentést kellene 
adnia. Az, hogy mi a vidékfejlesztés, érthető, de hogy mi a vidékgazdaság, az nekem 
egy elég komoly fejtörést okoz, főleg abban az értelemben, amit most Varga Géza 
kifejtett, mert az képtelenség. Ez az én véleményem erről.  

Most az első körben Győrffy Balázsnak adok még szót, és ha utána kéri Varga 
Géza, akkor neki is szót adok. Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez 

a vita kezd parttalan lenni. Ha ragaszkodunk a vidékgazdasághoz, akkor például a 
feldolgozóiparról, amely azért hozzákapcsolódik ehhez a területhez, de jellemzően 
nem vidéken van, arról meg ne szóljon a jelentés? Vagy egyáltalán ne is beszéljünk 
feldolgozóiparról? Mert annak a nagy része nem a vidéki területeken van. És akkor 
mondjuk az Agrárgazdasági Kutatóintézetet is nevezzük át? Egyszerűen nem értem, 
hogy ez miért lett egy ilyen tűzzel-vassal üldözendő kifejezés, ezt én most döbbenten 
tapasztalom, és fogalmam sincs. Szerintem abban, hogy agrárgazdaság, semmilyen 
üldözendő nincsen, de nyilván mindenki a saját belátása szerint mérlegelje ezt! 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Varga Géza! 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Tényleg csak nagyon röviden, senki türelmével nem 
akarok visszaélni. Amit az elnök úr elmondott, azzal kapcsolatban csak egyre 
emlékeztetnék, vagy egyre hívnám fel a figyelmét: amiket én felsoroltam és amivel 
én érveltem, az semmi más, mint a közös agrárpolitika II. pillérének a leírása volt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A „vidékgazdaság” szóból az nem derül ki (Varga Géza: De 

kiderül!), ez most már egyértelmű.  
Szavazzunk az indítványról! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 4 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 3. indítvány dr. Horváth János képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Magyarázatot kérek.  
 
ELNÖK: Inkább indoklást.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A képviselő úr 

által beadott módosító javaslat egy olyan kis szegmensét emeli ki az agrárgazdasági 
jelentésnek, amelyet így önállóan nem tartjuk indokoltnak szerepeltetni. Egyébként a 
jelentés az aktuális évben nyilvánvalóan mindig azokat az elemeket tartalmazza 
hangsúlyosan, amelyek a leginkább foglalkoztatják a szakmai közvéleményt, így a 
most készülő jelentés is hangsúlyosan kitér az üzemmérettel kapcsolatos 
megállapításokra és következtetésekre, a korábbi évek adataiból megállapítható 
trendekre. De önmagában egy most aktuális kérdésnek a kötelező jelleggel, 
folyamatosan való szerepeltetését – ráadásul azért ez egy nagyon szűk kis szegmense 
a jelentés tartalmának – nem tartjuk indokoltnak.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Maga a vidékstratégia az öt stratégiai, fő 

terület közül a negyedikként épp a foglalkoztatást nevezi meg, tehát nem partikuláris 
részkérdésről van szó.  

A másik megjegyzésem, hogy a magyar statisztika azzal foglalkozik, hogy 
mennyi a bérmunkás, ezt mutatja ki mezőgazdasági foglalkoztatottként, és az 
önfoglalkoztatás ebben nem szerepel. Itt megint stratégiai kérdésről van szó. Ha a 
családi, egyéni gazdaságokat komolyan vesszük, akkor pont fordítva kellene hogy 
legyen: az önfoglalkoztatással kellene foglalkozni, és tulajdonképpen erre hívja fel a 
figyelmet ez a módosító javaslat, hogy végre legalább a vidékfejlesztési tárca vegye 
komolyan. 430 ezer fő az összfoglalkoztatási kapacitás, de ebből csak 120 ezer a 
bérmunkás, és azok zömében a tőkéstársaságoknál foglalkoztatottak, az egyéni 
gazdaságok 80 százalékban önfoglalkoztatók. Tehát arra hívja fel itt a figyelmet, 
hogy ezeket a foglalkoztatási, demográfiai kérdéseket, a generációváltás kérdését 
sarkalatos kérdésként kell kezelni egy ilyen stratégiában, különösen hogyha azt egy 
vidékfejlesztési közegben fogjuk fel. Én még mindig hinni szeretném, hogy a nemzeti 
vidékstratégia, annak célkitűzései és célterületei még élnek; ha nem így van, akkor jó 
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lenne, ha szólna valaki, hogy ezek már nem lényeges kérdések, tehát ezzel nem 
érdemes foglalkozni.  

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

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

A 4. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 kisebbség, egyharmadot 
sem kapott. 

Az 5-ös Gőgös Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Gőgös Zoltán: Indoklást kérek.) Gőgös 

Zoltán indoklást kér. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az 

Agrárgazdasági Tanács véleményezi a jelentés tervezetét, és ezt illetően a jövőben is 
így szándékszik csinálni a tárca, ugyanakkor az Agrárgazdasági Tanács az 
összetételét tekintve nem kormányzati szereplőkből áll, számukra nem lehet kötelező 
jelleggel előírni azt, hogy adjanak vélemény a jelentés tervezetéről. Nyilvánvalóan az 
az életszerű, hogy adnak róla véleményt, de ezt a határozat, az országgyűlési 
határozat normatív jelleggel nem teheti kötelezővé. Pusztán ez a probléma a módosító 
javaslattal kapcsolatban. A gyakorlatban természetesen adnak, ahogy a múltban is 
adtak, úgy a jövőben is fognak adni róla véleményt, csak ezt nem tudjuk kötelezően 
előírni számukra. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel?  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak annyit… 
 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …, hogy szerintem magának a tanácsnak a 

statútumában ez benne van, tehát a… (Varga Géza: A költségvetésében is.) …Sok 
minden benne van még ezen kívül, de nevesítve van a tanács feladatkörénél, hogy 
mivel foglalkozik. Én úgy gondolom, innentől kezdve ez kötelező rá nézve, de lehet, 
hogy nem így van, és én tudom rosszul. Én úgy tudom, hogy amikor fel van sorolva, 
hogy mi a dolga, akkor ez benne van, benne van konkrétan.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A konkrét ügyhöz 

annyit, ismerve a tanács működését, hogy a tanács a javaslatait megteszi, tehát több 
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körön tárgyalja a tanácsa a jelentést. (Gőgös Zoltán: És beadja hozzá…) Ha az első 
tervezet elkészül, a tanács összeül, véleményezi, megfogalmazza észrevételeit, 
javaslatait, amiket a szerkesztőbizottság nyilván megfontol, és természetesen beépíti a 
javaslatba, beépítheti a javaslatba, tehát ez nem kötelező. A tanács azonban elkészít 
egy véleményt, amit nem beépítenek az anyagba, hanem az az anyag mellékleteként 
mindig megjelenik itt (Gőgös Zoltán közbeszól.), és ez a rendszere tulajdonképpen 
nem változott a jelentésnek, nyilván evidens, hogy az ezt követően is mellékletként 
megjelenik, hisz amíg a tanács létezik, a tanács statútuma egyértelmű a tanács 
számára, hogy az álláspontját kifejti, azt, hogy milyen pontokban, hogy mely pontok 
azok, amelyekkel egyetért, amelyeket támogat, melyek azok a pontok, amelyekre 
külön felhívja a döntéshozók figyelmét, sőt évekre visszamenőleg is, ha nem történt 
változás, akkor ráirányítja a figyelmet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Józsa István! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Hallgatva Jakab István 

elnök úr szavait szerintem ez megérne egy bizottsági módosítót, ugyanis itt végül is 
arról van szó, hogy amit a képviselő úr elmondott, hogy egyik oldalról elkészíti az 
Agrárgazdasági Tanács a véleményét, a másik oldalról azt hozzá szokták tenni 
mellékletként, annak a jogalapját teremtené meg ez a módosító vagy amit a bizottság 
elkészít, hogy mellékletként. Igazából tehát az az egy hiányzik, hogy itt summásan 
van megfogalmazva, hogy véleményével kiegészített mellékletként csatolja a 
jelentéshez, ez egy jogalapot teremtene arra a kialakult gyakorlatra, amit Jakab elnök 
úr elmondott. Én javaslom ezt megfontolni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Ha valóban – ahogy Jakab elnök úr mondta 

– nem változott semmi, akkor teljesen logikus lenne, hogy az Agrárgazdasági Tanács 
véleménye kapcsolódjon ehhez a jelentéshez, eddig is kapcsolódott. Az persze 
eldöntendő kérdés, hogy valóban nem változik-e semmi. Én elég szomorú lennék, ha 
így lenne, mert tulajdonképpen igazság szerint itt is egy vidékfejlesztési tanácsnak 
kellene működnie, amely környezeti, gazdasági, társadalmi dimenziókban 
megvizsgálja, hogy mi történik a vidékkel. De ha az előbbiekben egyszer már 
leszögezte a kormányoldal – egyetértésben az MSZP-vel –, hogy agrárgazdaságról 
van pusztán szó, akkor az Agrárgazdasági Tanács egy ilyen jelentésnek szerves része, 
tehát akkor már logikus, hogy agrárgazdasági tanácsi jelentés vagy értékelés is 
kapcsolódjon ehhez a jelentéshez. Szomorúan bár, de akkor logikusan azt kell 
mondjam, ahogy eddig is mindig mellékelni kellett az Agrárgazdasági Tanács 
véleményét a jelentéshez, akkor mellékeljük, és akkor semmi nem változik valóban, 
nagyszerű, hogy kormányváltás is történt közben. 

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

szavazzunk… (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nekem van. Én szeretném visszautasítani 

Ángyán képviselőtársamnak ezt a megnyilvánulását. Nincs definiálva, hogy mi az 
agrárgazdaság és mi a vidékgazdaság… (Dr. Ángyán József: Hogyne lenne? Hogyne 
lenne?!) Ilyen formában, ami egyértelműen meghatározza, hogy a kettő között mi a 
különbség, hol van leírva jogszabályban? Ezzel én még nem találkoztam. Ha le van 
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írva, megkövetem, de ez egyértelműen egy ideológiai rányomása a kormányoldal és 
az MSZP közötti összefüggésnek. Nincs ilyen, és ezt visszautasítom.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): A tájékozatlanság persze lehet a 

felháborodás alapja, de ettől még nem igaz. Tájékozódni kellene, meg kellene nézni a 
fogalmakat, hogy mi az, hogy vidékfejlesztés, és akkor valószínűleg… (Győrffy 
Balázs: Nem vidékfejlesztést mondtam!) …, akkor valószínűleg más lenne a képviselő 
úrnak, elnök úrnak is a véleménye. Egyébiránt változatlanul azt tartom, hogy ha 
tartjuk magunkat ahhoz a programhoz, amit mi éveken keresztül hirdettünk, akár 
önnel is közösen dolgoztunk ki, egy vidékfejlesztési stratégiát, akkor nem elég annak 
egy szeletéről, a termelésről termelési jelentést adni, hanem valóban a vidékfejlesztés 
minden területét érintően kell, ahogy maga a kormányhatározat rögzíti, egy olyan 
jelentést adni, amelyből a további fejlesztések is következnek, nyomon követhetők a 
folyamatok társadalmi dimenzióban, a környezeti és a gazdasági dimenzióban. Ez a 
három dimenzió adja, kedves képviselő úr, azt az új stratégiát, amit egyébként Európa 
is követ, ez az európai vidékstratégia, a közös agrárpolitikának az alapja. Jó volna 
tehát, ha ebben próbálnánk gondolkodni, ha már egyszer Európához csatlakoztunk. 
Köszönöm.  

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

Szavazzunk az indítványról! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 6 igen, ez 
még mindig kisebbség, egyharmadot sem kapott…  

A következő indítványunk… (Dr. Józsa István: Hét igen volt!) Mert? 
(Közbeszólás: Ángyán úr is mellette szavazott, nem? – Közbeszólások: Igen. – Dr. 
Józsa István: Akkor itt volt 5 szavazat… – Gőgös Zoltán: Én kettő vagyok a Gáborral 
együtt. – Dr. Józsa István: Itt meg 5 volt egymás mellett.) Akkor az 7, Gőgös Zoltán 
helyettesítését nem számoltam bele, vagy nem tudtam eddig, hogy helyettesít, inkább 
így fejezném ki magam. (Gőgös Zoltán: Igen, Harangozó Gábort.) Akkor 7 igen, 
egyharmadot kapott az indítvány.  

A 6. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Van-e még olyan indítvány, amelyről bizottságunknak döntenie kell? (Nincs 

jelzés.) Nem tudunk ilyenről. Akkor az 1. napirendi pontot lezárom.  

A kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató 
kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
T/10899. számú törvényjavaslat 

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról első helyen kijelölt 
bizottságként 

A 2. napirendi pontunk következik. A T/10899. számú törvényjavaslathoz 
bizottságunk nevében szeretnénk módosító indítványt benyújtani, más indítványról, 
amelyről döntenünk kellene, nem tudunk. A bizottság által benyújtandó indítványokat 
kiosztottuk, az egyik nyelvhelyességi indítvány, amelyben a szokásos módon kerül 



 17 

pontosításra a benyújtott törvénytervezet, a másik pedig érdemi indítvány, mind a 
kettő megtalálható a képviselők előtt. (Dr. Ángyán József és Győrffy Balázs 
párbeszédet folytat egymással.) A nyelvhelyességiről, gondolom, mindenkinek az a 
véleménye, hogy azt nyújtsuk be. A tárca álláspontját kérdezem, hogy az érdemi 
indítvány esetleges ezen fajta benyújtásával kapcsolatosan van-e álláspontjuk, 
ismerik-e ezt az indítványt.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a 

benyújtását. A rendészeti törvény joghézagot ütött a halászati törvényen a halászati 
őrök vizsgáztatásával, illetve hatáskörével kapcsolatban. Egyrészről sajnálatosan 
kikerült a halászati őrök vizsgafeltételei közül a halászati ismeretekből történő… 

 
ELNÖK: Megkérem Ángyán Józsefet és Győrffy Balázst, hogy ha tovább 

szeretnék folytatni ezt a diskurzust, akkor azt az üléstermen kívül tegyék meg. 
(Győrffy Balázs: Elnézést, elnök úr!) A tárca képviselőjének adok szót. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szóval rendészeti 

ismeretekből kell vizsgát tenni, halászati ismeretekből nem, ezt a hiányosságot 
javítaná a módosító javaslat. Másrészről pedig kizárólag az állami, illetve 
önkormányzati alkalmazásban álló halászati őröket jogosította fel a kényszerítő 
eszközök és intézkedések alkalmazására, holott a halászati őrök túlnyomó többsége 
nem állami alkalmazásban, hanem a halászatra jogosult alkalmazásában áll, 
gyakorlatilag talán három halászati őr van állami alkalmazásban, az összes többi 
magánalkalmazásban van, akik viszont ezáltal nem rendelkeztek volna ezen 
intézkedésekre való jogosultságokkal. Ez lenne a másik elem, amit a módosító 
javaslat kijavítana, úgyhogy támogatjuk a benyújtását.  

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

először a most részletezett, érdemi változtatást eredményező indítványról kérdezem a 
bizottságot, hogy támogatják-e, hogy a bizottságunk nevében benyújtsuk ezt az 
indítványt. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással legyen szíves ezt jelezni! (Szavazás.) Ez 
a többség, bizottságunk úgy döntött, hogy ezt benyújtja.  

Most a nyelvhelyességi indítvány kapcsán kérdezem a bizottságot, hogy 
benyújtsuk-e ezt az indítványt. Aki ezzel egyetért, szintén kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez szintén többség.  

Bizottságunk úgy döntött, hogy mind a két indítványt benyújtjuk.  
Úgy tudom, hogy nincs más olyan módosító indítvány, amelyről a 

bizottságunknak ennek a napirendi pontnak a keretében tárgyalnia kellene, ezért a 2. 
napirendi pontot is lezárom. 

A 3. napirendi pont a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 
törvényjavaslat, amelynek mint első helyen kijelölt bizottság az általános vitára való 
alkalmasságát szeretnénk megtárgyalni, de közben Andréka Tamás úr jelentkezik.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A Turizmus- és 

sportbizottság szintén most tárgyalja a halgazdálkodási törvény általános vitára 
alkalmasságát, és a kollégák ott vannak jelenleg, úgyhogy amennyiben lehetséges, a 
két napirendi pontot cseréljük meg, és utolsóként tárgyalja a bizottság, hogy addigra 
ideérjenek a kollégák. 
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ELNÖK: Ezt megtehetjük, de, remélem, az a furcsa helyzet nem áll elő, hogy 
ha az első helyen kijelölt bizottság netán nem találja általános vitára alkalmasnak, 
akkor vajon a többi bizottság most mit tárgyal – ez csak egy elméleti kérdést vetett 
bennem fel.  

A napirend módosítása 
Viszont ha a bizottság egyetért vele – és kérem, erről szavazzunk –, az amúgy 

is jelen lévő dr. Nagy István által benyújtott egyéni képviselői indítványt tárgyaljuk, 
amelyet eredetileg a 4. napirendi pont alatt vettünk fel, akkor ebben erősítsen meg a 
bizottság! Aki egyetért ezzel a napirendi cserével, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános 
vita:   
A termőföld tulajdonának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 
megakadályozásáról szóló T/11187. számú törvényjavaslat 

Akkor most kérem szépen dr. Nagy Istvánt, az előterjesztőt, hogy fáradjon az 
előadói mikrofonok egyikéhez, és megkérem, hogy legyen szíves röviden ismertetni 
az indítvány lényegét. Ehhez a napirendi ponthoz érkezett dr. Budai Gyula államtitkár 
úr is – most már látom, mivel ő is helyet foglalt a kormány képviselőinek fenntartott 
pozícióban. Először az előterjesztőnek adok szót, utána pedig az államtitkár úrnak 
fogok szót adni. Nagy István! 

 

Dr. Nagy István (Fidesz) szóbeli kiegészítése 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 

termőföld a nemzeti vagyon részeként a nemzeti szuverenitás alapját képezi, ezért 
védelme a magyar állam elsőrendű kötelessége. Kiemelendő, hogy a zsebszerződések, 
a jogsértő megállapodások rombolják a közbizalmat, gyakorlatilag egy egész kreatív 
iparág épült rájuk az elmúlt időszakban, éppen ezért az állam célja ennek a 
folyamatnak a megfékezése, a közbizalom és a jogszerű állapot helyreállítása kell 
hogy legyen.  

Egyáltalán nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy a kérdésre 2014. 
május 1-jéig kell megoldást találni, hiszen akkor jár le az EU által a külföldiekkel 
szemben alkalmazható tulajdonszerzési korlátozások fenntartására biztosított 
moratórium, amely a magyar földpiac teljes megnyitásának kötelezettségével jár a 
tagállami állampolgárok vonatkozásában.  

A kormány és az általa 2012 márciusában létrehozott tárcaközi bizottság eddig 
is szép eredményeket ért el a zsebszerződések feltárása és felszámolása, illetve az azt 
segíti jogi, adminisztratív és gazdasági környezet kialakítása terén, aminek már 
valóban érezhető hatásai mutatkoznak a nyugati határszélen. A termőföldek 
tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések 
kijátszását célzó jogügyletek feltárása és az ezekhez kapcsolódó joghatás kiváltásának 
megelőzése, valamint a jogsértő állapot megszüntetése ugyanakkor olyan, a 
közbizalom védelmét szolgáló feladat, amelynek hatékony végrehajtása érdekében 
indokolt a megfelelő törvényi jogkövetkezmények statuálása, az eljáró szerv 
kijelölése és az eljárás technikai, valamint garanciális szabályainak rögzítése. Ez 
részben már megvalósult a 2013. július 1-jén hatályba lépő új büntető törvénykönyv 
elfogadásával, a magánjogi és a feltárást, valamint semmisség megállapítását 
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könnyítő eljárásjogi rendelkezések azonban eddig hiányoztak – ezt kívánja biztosítani 
ez az új törvényjavaslat.  

A semmisség jogkövetkezménye mellett szükséges a jogügylet alapján 
nyújtott szolgáltatások állami úton, magyar bíróság közreműködésével történő 
kikényszeríthetőségének kizárása a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban, valamint a jó erkölcsbe ütköző alaptalan gazdagodás elkerülése 
érdekében az érintett termőföldek állami tulajdonba vétele, ami a közérdek 
maradéktalan érvényesülését is szolgálja. A zsebszerződést megkötő felek 
nyilvánvaló okokból nem motiváltak a feltárásban, ezért az ügyészség részére olyan, 
lehetőség szerint minél erőteljesebb eszközöket kell biztosítani, amelyek birtokában 
az ellentétes érdekek ellenére is képes megfelelni közérdekvédelmi feladatának.  

Elnök úr, röviden ennyit szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Budai Gyula államtitkár úrnak adok szót.  
 

Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása 
DR. BUDAI GYULA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdte meg a 
munkáját négy minisztérium közreműködésével az a tárcaközi bizottság, amelynek a 
feladata az, hogy megtalálja azokat a jogi lehetőségeket és azokat a megoldásokat, 
amelyek a termőföld spekulatív célú értékesítésével kapcsolatosak, illetőleg hogy 
olyan konkrét jogi helyzetet teremtsen 2014. május 1-jére, amikor Magyarország 
számára lejár a moratórium a termőföld tekintetében, hogy minden kiskaput 
bezárjunk, ezáltal minden olyan lehetőséget, amely korábban adott volt akár a 
belföldi, akár a külföldi jogi és természetes személyek részére, hogy termőföldet 
tudjanak vásárolni, megakadályozzunk. Én azt gondolom, hogy itt egy új hangsúly 
jelenik meg: már nemcsak a külföldiek spekulatív célú földszerzésével, az 
úgynevezett zsebszerződésekkel állunk szemben, hanem a moratórium lejárta felé 
közeledve jelentősen megnövekedett a belföldi személyek spekulatív célú 
földszerzése, amelynek célja teljesen egyértelmű: a moratórium lejártát követően a 
megszerzett földterületeket jelentős felárral kívánják továbbértékesíteni, kvázi 
spekulálnak, és így jelentős haszonra tennének szert. 

Ennek alapján a bizottság több irányban kezdte meg a tevékenységét, és a 
munkánk során több alkalommal tartottunk kihelyezett bizottsági ülést. Ezeknek a 
kihelyezett bizottsági üléseknek a helyszínét szándékosan úgy választottuk meg, hogy 
igyekeztünk azokra a területekre koncentrálni, amelyek a leginkább, legnagyobb 
mértékben fertőzöttek voltak a spekulatív célú földszerzések tekintetében. Így 
üléseztünk tavaly Mosonmagyaróváron, ahol a polgármester úr is ott volt, és akkor 
vetődött fel ez a dolog, amelynek alapján szembesültünk azokkal a nagyon fontos 
körülményekkel, hogy miként lehetne bezárni egy olyan kaput, amely egy lehetőséget 
biztosít a termőföldet jogellenesen megszerző külföldi részére – és itt egyébként, még 
egyszer mondom, már nemcsak külföldieket értünk, hanem belföldi személyeket is –, 
hogy amennyiben a bíróság vagy a hatályba lépő jogszabályok semmisnek mondják 
ki ezt a szerződést, úgy a jogellenesen megszerzett földterület tekintetében az eladó, 
hogy úgy mondjam, olyan helyzetbe kerüljön, hogy vissza kelljen fizetni a korábbi 
termőföld vételárát. Ennek alapján próbáltunk egy olyan irányba kialakítani a 
kapcsolódó jogszabályokat, amely ezt a mozgásteret teljes mértékben leszűkíti. 
Persze itt számos olyan dologgal szembesültünk, amely adatvédelmi aggályokat vetett 
fel, illetőleg azt is tapasztaltuk, hogy azoknak a hatóságoknak, amelyeknek 
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elsődlegesen hatósági jogosítványai lennének az ilyen jogügyletekben, elég szűk volt 
a hatáskörük. Itt kifejezetten az ügyészségre utalnék, amely keresetindítási 
lehetőséggel rendelkezett, de nem kapta meg azokat a pluszjogosítványokat, 
amelyeket ez a jogszabály számára biztosított. A másik nagyon fontos dolog, hogy 
azokban a megyékben, amelyek kifejezetten fertőzött megyéknek tekinthetőek a 
spekulatív célú földszerzés tekintetében, a földtulajdonosok felé egy megkereséssel 
éltünk, a földtulajdonosok pedig azt jelezték nekünk, hogy adatvédelmi aggályok 
merültek fel, vagyis személyiségi jogot sértene azoknak az adatoknak a kiadása, 
amelyek alapján a bizottság megyékre lebontva ki tudná szűrni azokat a 
szerződéseket, ahol ilyen jellegű szerződéskötések történtek.  

Ez a jogszabály, amelyet a képviselő úr előterjesztett, és amely egyébként a 
mosonmagyaróvári kihelyezett tárcaközi bizottsági ülésen is felmerült, és nagyon 
örülök, hogy a képviselő úr felvállalta ennek – hogy így mondjam – az ódiumát, és 
viszi ezt a jogszabályt, mert lényegében az ő megyéje, Győr-Sopron megye az egyik 
leginkább fertőzött megyeként határozható meg, és ott a bizottsági ülésen 
meghallgatásra került akár a megyei rendőr-főkapitányság képviselője, akár egyéb 
hatóságok, a kormányhivatal képviselője, ők jelezték, hogy ugyanazokat az 
akadályokat észlelték, mint amelyeket a képviselő úr ebben a jogszabályban 
megpróbál feloldani, amelynek alapján az adott hatóságoknak, az ügyészségnek, a 
földhivataloknak lehetősége van a munkát végezni; illetőleg amennyiben ezt a 
jogszabályt a parlament elfogadja még ebben a törvénykezési ciklusban, úgy a 
tárcaközi bizottság azokat a korábban felfüggesztett kérelmeit, amelyeket a 
különböző földhivatalokhoz intézett, fel tudja éleszteni, be tudja szerezni azokat a 
szerződéseket, és így végre legalább a négy megyéből, Győr-Sopron megyéből, Vas 
megyéből, Zala megyéből és Somogy megyéből kapunk egy átfogó képet, hogy 
milyen nagyságú azoknak a szerződéseknek a száma, amelyekből a spekulatív célú 
tulajdonátruházásról, jelzálogról, haszonélvezetről és sorolhatnám, körülbelül 
17 jogcímet tudnék meghatározni, amelyek alapján úgynevezett spekulatív célú 
tulajdonszerzés határozható meg, átfogó képet kapnánk.  

Tisztelt Bizottság! Én úgy gondolom, hogy ezt a jogszabályt mindenkinek, 
minden politikai pártnak, amelynek ma Magyarországon fontos, hogy a spekulatív 
célú szerződéseket feltárjuk, hogy a tárcaközi bizottság és a hatóságok megkapják 
azokat az adatokat, amelyek alapján a konkrét eljárásokat meg tudják indítani, 
támogatnia kell, és támogatni szükséges. Én úgy gondolom, hogy ebben nem lehet 
semmilyen különvélemény, hogy a termőföldet meg kell védeni, 2014. május 1-jéig 
minden olyan jogszabályt meg kell alkotni, amely erre alkalmas, és én úgy gondolom, 
hogy ez a jogszabály nagyon fontos láncolata az idén július 1-jén hatályba lépő 
büntető törvénykönyvnek, ugyanis hiába határozza meg a törvény önálló törvényi 
tényállásként a termőföld jogellenes megszerzését, ha bizonyos hatóságoknak akár a 
nyomozati munka, akár a tényfeltárás, akár az ügyészségnek az önálló képviseleti 
joga a bíróságon egy bizonyos határon túl megakad, mert nem kapják meg azokat a 
pluszjogosítványokat, amelyeket ez a jogszabály biztosít.  

Én azt gondolom, hogy ez a jogszabály minden olyan nagyon fontos kérdést, 
amely az elmúlt egy évben a tárcaközi bizottság munkája során felmerült, és amely 
lényegében nagyon fontos eleme a zsebszerződések elleni harcnak, tartalmaz, ezért 
mindenképpen azt javaslom, hogy támogassa a bizottság.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Formailag meg kell kérdeznem, hogy a tárca 

álláspontját ismertette-e az államtitkár úr, vagy netán kormánydöntés is van erről. 
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DR. BUDAI GYULA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Én a tárcaközi 

bizottságot képviselem, én úgy gondolom, ez egy kormányzati álláspont.  
 
ELNÖK: Értem. Megnyitom a vitát a képviselők előtt a benyújtott 

indítványról. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 

Kérdések, hozzászólások 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

A Jobbik természetesen fogja tudni támogatni ezt a javaslatot, hiszen az olyan 
kérdéseket rendez, amelyek valóban jó ideje rendezésre vártak. Ugyanakkor lenne 
néhány kérdésem az előterjesztőhöz, főleg az államtitkár urat szeretném megkérdezni, 
hogy ezt azt is fogja-e jelenteni, hogy az ügyészséghez benyújtott ilyen jellegű 
panaszaink és feltáró dokumentumaink most már nem fognak olyan válasszal 
visszaérkezni, hogy igazából nem tud mit csinálni az ügyészség. Ez azt fogja 
jelenteni, hogy tovább fogják vinni ezeket az ügyeket? (Dr. Budai Gyula bólogat. – 
Dr. Nagy István: Igen.) 

 
DR. BUDAI GYULA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, képviselő úr, 

szeretném megnyugtatni, hogy nemcsak az ön által benyújtott panaszok, levelek 
érkeznek úgy vissza, hogy nem tudják megoldani, hanem az általam benyújtottak is, 
tehát ebben a minőségben semmi különbség nincs köztünk.  

 
ELNÖK: Azt szeretném kérni (Dr. Budai Gyula: Elnézést!), hogy a 

képviselők most tegyék fel a kérdéseket, mondják el a gondolataikat, véleményüket, 
addig kérem szépen esetlegesen a válaszadási lehetőséget jegyzetelni, aztán az 
előterjesztőknek külön szót adok.  

Magyar Zoltáné a szó. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Akkor ez ezek szerint azt is jelentheti, hogy 

nem kell újra beadnunk ezeket a helyrajzi számokat és egyéb adatokat, vagy tegyük 
meg ezt újra, ha hatályos lesz végre ez a jogszabály? Illetve konkrétan mi a teendője 
egy olyan magánszemélynek, akinek ilyen szerződésről tudomása van, és szeretné a 
hatóság munkáját segíteni, erre lesz-e valamifajta pontos menetrend, hogy mi a 
teendő, és ezt meg tudja-e esetleg anonim módon tenni? És még mivel készülnek? Az 
államtitkár úr említette, hogy ez egy láncolatnak a része. Úgy gondolom, hogy ez a 
javaslat és a Btk.-módosítás is kevés lesz ahhoz, hogy ezt a súlyos problémát 
megnyugtatóan rendezze. Lehet-e esetleg arról tudni, hogy még a 2014-es 
moratórium lejárta előtt milyen jogszabály-módosításokkal készülnek? Úgy 
gondolom, hogy ez itt a bizottságban sok mindenkit érdekelne. Illetve mi van az 
olyan egyéb ötletekkel, amelyek a tárcaközi bizottság ülésén is felvetődtek, illetve 
más szakmai szervezetek is javasoltak, amely javaslatokat nem tartalmazza ez a most 
tárgyalt módosítás? Gondolok itt például a formanyomtatványra, amiről szó volt, 
hogy egy bizonyos módon, valamilyen vízjellel vagy egyéb módon védett 
formanyomtatványon lehessen csak tulajdonváltozást bejegyezni ’14-től, de egyéb 
olyan ötletek is felmerültek ezen a bizottsági ülésen, amelyek, úgy gondolom, 
valóban hasznosak lehetnek. Első körben ennyi, köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Józsa István! 
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy 

tárgysorozatba-vételről van szó, az MSZP támogatja ennek a kérdésnek a 
tárgysorozatba-vételét… 

 
ELNÖK: Megjegyzem, hogy az általános vitára való alkalmasság is szerepel a 

napirendi pont kiírásában, és fel is fogom tenni szavazásra ezt a kérdést is.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Akkor az általános vitára való alkalmasságát 

is, azzal együtt, hogy az általános vitának a része, hogy végül is akkor a kormány 
hogyan áll ehhez. Mert Budai Gyula államtitkár úr szépen elmondott egy történetet, 
ami mind ebbe az irányba hat, ezzel együtt nem nyugtatott meg, hogy nem úgy történt 
a dolog, hogy Nagy István képviselő úr szerdáról csütörtökre úgy ébredt, hogy 
részéről készen van ez az előterjesztés, és akkor 16-án gyorsan beadta. (Farkas 
Sándor: Ne legyél már ilyen!) De most miért nem tudja vállalni a kormány? (Gőgös 
Zoltán: Miért nem vállalja be a kormány?) Miért nem tudja a kormány bevállalni? 
Hogyha ez tényleg olyan fontos nemzeti ügy, mint ahogy a mi véleményünk is az, 
hogy minden amellett szól, hogy keressük meg a lehetőségeket a föld védelmére meg 
a zsebszerződések feltárására, akkor szakmailag is meg politikailag is vállalja fel a 
kormány ezt a dolgot! Másrészt nem tudom, biztos, hogy első helyen kijelölt 
bizottságként lehet ezt támogatni úgy is, hogy a kormánynak nincs róla véleménye, 
mert itt az derült ki, hogy még csak tárcavélemény sincs, hanem egy előkészítő 
bizottság tapasztalatairól tudott beszámolni az államtitkár úr.  

Mi úgy gondoljuk, hogy ez az ügy a jelentőségének megfelelően komolyabb 
előkészítést megérdemelne, legalább azt, hogy kormányzati álláspont is kapcsolódjon 
mellé. Ezzel kiegészítve tudom mondani az ügy iránti támogató véleményünket.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Abszolút egyetértve azzal, amit 

Józsa képviselőtársam mondott, remélem, minden képviselőtársunk tisztában van 
azzal, hogy ezek milyen jogosítványok, tehát hogy azért ezzel vissza is lehet élni. Ezt 
azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Ez nem azt jelenti, hogy valamit nem kell 
csinálni ebben az ügyben, mert látjuk, hogy tényleg lesre fut a hatóság, lesre futnak a 
hatóságaink ebben a témában, és újabb és újabb ötletek vannak és nem csak 
külföldiek részéről, tehát ebben meg tudom erősíteni az államtitkár urat, de egy kicsit 
az az érzésem, hogy ez a történet hasonlít egy kicsit a 98 százalékos különadóra, tehát 
hogy egy társadalmi problémát nem a saját helyén akarunk megoldani. Énszerintem a 
mostani jogszabályi környezet is adna megfelelő mozgásteret, énszerintem inkább 
kényelmi okokból mondják most azt a hatóságok, hogy nem tudnak eljárni. Nagyon-
nagyon erős jogosítványai lesznek az ügyészségnek, ami lehet, hogy nem baj, de 
fogunk mi még erről hallani, azt gondolom. Nincs ezzel baj, én úgy látom, csak volt 
már itt azért ebből probléma, és általában a nemzetközi jog tekintetében vannak 
problémák ebből, hogy ez mennyire van végiggondolva. Az, hogy az ilyet meg kell 
akadályozni, nyilván rendben van, de azért azzal is legyünk tisztában, hogy 60 ezer 
hektárt laza csuklómozdulatokkal kiosztottunk külföldieknek ’92-93-ban, akiknek az 
jogos tulajdona, és ezzel valahogy senki nem foglalkozik. Mindenkinek oda tudom 
adni a listát, hogy országonként hány főt érint ez és mekkora területtel. Érdekes 
módon úgy tűnik, hogy ez senkit nem zavar, ezt elvenni persze nyilván nem lehet, de 
annak a 90 százaléka ráadásul nem termőföld alapú kárpótlás volt. Én egy kicsit 
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álságosnak érzem, hogy azt akkor lazán megcsináltuk, most pedig ilyen, nagyon erős 
offenzívát indítunk, aminek persze az a lényege, hogy nem tartják be a törvényeket, 
és be kell tartani, abból indulunk ki, hogy mindenki jogkövető, de ezek szerint nem.  

Én ebben az ügyben annyiból nem vagyok nyugodt, hogy egy olyan 
erőszakszervezet, mint az ügyészség, példátlan jogosítványokat kap. Tudom, 
tisztáztuk a főosztályvezető-helyettessel, hogy ugyanez egy élelmiszer-biztonsági 
ellenőrnek is megvan nagyjából, de azért a két dolog nem egészen ugyanaz. Itt 
házakba fognak bejárni, nem tudom, Ausztriába is bemehetnek-e ezek után, mert 
szerintem a papíroknak a nagy része ott van, főleg hogyha Győr megyét nézzük, nem 
valószínű, hogy itt vannak. Vannak kétségeim ennek a sikerességét illetően is.  

Én elfogadom, hogy van egy éves tapasztalata egy bizottságnak, ami alapján 
valamit lépni kell, de nem a könnyebb utat választotta-e mondjuk a működő 
ügyészség, és mondta azt, hogy én nem adhatok ki adatot? Nem az van-e mögötte, 
hogy kényelmetlen ez a probléma?  

 
ELNÖK: A Fidesz-frakció minden eddig alkalommal támogatott minden 

olyan törvénytervezetet, amely a termőföld védelme érdekében és azon belül a 
tulajdonlás védelme érdekében szólt, ha szabad így jeleznem – ezt is támogatni 
fogjuk. Megjegyzem, hogy az alelnök úrnak, Gőgös Zoltánnak téves szerintem az a 
rémhírkeltése, hogy most már veszélyben lesznek azok is, akik jogszerűen szereztek 
termőföldet, legyen szó külföldiekről… (Gőgös Zoltán: Én nem ezt mondtam!) Igen, 
de (Gőgös Zoltán: Nem ezt mondtam!) a logikai következtetés ez volt. (Gőgös Zoltán: 
Nem ezt mondtam.) Tisztázzuk! ’92-93-ban sajnálatos módon jogszabályi lehetősége 
volt külföldieknek és társas vállalkozásoknak, tehát jogi személyiségeknek is 
termőföldtulajdon megszerzése és földhivatalnál való bejegyzése, az akkori 
törvényalkotók vétettek egy hibát, amit éles szemű jogászok észrevettek, és azonnal 
felhívták a figyelmet a szerzői körnek, hogy hogyan lehet mégiscsak termőföldet 
szerezni. Ezt a joghelyzetet jogi szempontból sajnálatos módon, de nem jogellenesen 
szerezték az akkori körök, tehát nyilvánvaló, hogy jelenleg vita alatt álló, nem erről a 
törvénytervezetről beszélek, hanem a termőföldszerzésről és -forgalmazásról szóló 
törvénytervezet sem bántja a jogszabályilag (Gőgös Zoltán közbeszól.) nem ellenesen 
megszerzett termőföldek tulajdoni körét, nem bántja. (Gőgös Zoltán: De bántja!) Itt 
nyilvánvalóan azokról van szó, miután ’93-94 után zárult a külföldiek által 
megszerezhető termőföld jogi lehetősége, akik ennek ellenére valamilyen úton-
módon mégis megpróbálták a tiltó jogszabályt kijátszani. Én azt gondolom, hogy ez 
egyértelmű, az előterjesztő is erről beszélt, és a szöveges tartalom is ezt tükrözi 
vissza.  

(Jelzésre:) Van még további kérdező, Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy pontosítás. Abban a módosító 

javaslatban, amely előttünk van a földtörvény kapcsán, ami nem ehhez tartozik, csak 
úgy tisztázzuk, abban benne van, hogy ha egy most jogosan megszerzett földterületet 
birtokló szövetkezet átalakul, onnantól kezdve nem viheti tovább azt a jogosan 
megszerzett földjét, ez benne van egy passzusban. Az nincs leírva, hogy utána kié 
lesz, tiéd, enyém, valakié, de nem viheti tovább. Tehát rosszul tudja, elnök úr, az új 
földtörvény-módosító kizárja, hogy egy átalakuló… Itt van a főosztályvezető-
helyettes úr, kérdezzük meg tőle, hogy ez benne van vagy nincs benne, ez pedig 
súlyos jogkorlátozás, és benne van. Magyarul a külfölditől nem vesszük el a földet, 
akármit csinál vele, de attól a cégtől, amely jogosan megszerezte, és most átalakul, és 
jogutód, és mindent visz tovább, mindent paramétert, attól viszont elvesszük a földet. 
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Ez az, amire én azt mondtam, hogy egy laza mozdulattal túllépünk ezeken. Viszont 
most – mi is azt mondtuk, hogy támogatjuk – kíváncsi vagyok a végeredményre.  

 
ELNÖK: Akkor eddig mindenki támogatja, úgy hallottam a hozzászólásokból. 

Az előterjesztőnek és a kormány képviselőjének adok szót.  
 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Nagy István (Fidesz) 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A támogatásokat 

nagy tisztelettel köszönöm és fogadom is.  
Magyar Zoltán kérdésére, hogy újra be kell-e adni azokat a panaszokat, 

amelyeket beadtak: a közigazgatás szerintem úgy működik, hogy igen, hiszen ezeket 
újra hatályba kell léptetni akkor, amikor beadja, és attól válik aktuálissá. A tárcaközi 
bizottság anyagai is újra beadásra kerülnek.  

Mi a magánszemély dolga? – kérdezte a képviselő úr. Én azt hiszem, hogy az, 
ami eddig is lett volna, hogy amennyiben rendellenességet, jogszerűtlenséget érzékel, 
akkor megkeresi a legközelebbi rendőrkapitányságot vagy ügyészséget, és elmondja, 
bejelenti az ő panaszát; amennyiben az megalapozott, természetesen az ügyészség 
törvény alkotta jogszabályi rendelkezésekkel kivizsgálja az ügyet, és meg tudja 
állapítani ezeknek a szerepét.  

Józsa Istvánnak szeretném mondani, hogy azt hiszem, elég egyértelmű volt az 
államtitkár úr szava, hogy a kormány támogatja ezt a lehetőséget, és hogyha a kis 
gonoszságaitól eltekintek, akkor ha végignézem ennek a törvénynek a megalkotását, a 
folyamat előzményeit, azt, hogy nem véletlenül hívtam a tárcaközi bizottságot 
Mosonmagyaróvárra, nem véletlenül ülésezett ott, nem véletlenül fogalmazódtak meg 
ott olyan elvárások, amelyek e bizottság munkájával kapcsolatosak, és természetesen 
e feltáró tényekkel kapcsolatosak. Szembesülve azokkal a nehézségekkel, amelyeket 
a főügyész úrtól kezdve a rendőrségen keresztül a különböző jogászok előrevetítettek, 
szükségét éreztem annak, hogy minél hamarabb kell és szükséges egy ilyen javaslat 
elkészítése. Ezért történik ez, és remélem, hogy a támogatását a továbbiakban is bírni 
fogja.  

Gőgös Zoltánnak szeretném mondani, hogy valóban, ez egy veszélyes 
fegyver. De miért kell hogy az legyen? Azért, mert egyik fél sem érdekelt ennek a 
feltárásában, nekünk viszont nemzeti érdek az, hogy ezeket az ügyeket feltárjuk, tehát 
olyan eszközöket és lehetőségeket kell biztosítani az ügyészség és a feltáró 
hatóságoknak, amelyek nem szokványosak, valljuk be, mert nem szokványos 
eszközökkel küzdenek a törvényesség ellen. Ha tehát a megoldást meg kell találni, 
akkor bizony a kormányzati szereplőknek is váratlan lépéseket és húzásokat kell 
tenniük ahhoz, hogy ez megfeleljen. Bízva az ügyészség működési rendjében én azt 
hiszem, hogy ezt az eszközt, amit a törvény nyújt a számára, megfelelően fogja tudni 
használni annak érdekében, hogy fel tudják göngyölíteni ezeket az ügyeket.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
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Dr. Budai Gyula (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
DR. BUDAI GYULA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hadd válaszoljak néhány kritikára! Először is Magyar 
képviselőtársamnak szeretném mondani: nagyon sokszor elmondtam önnek, most is 
hadd mondjam el a bizottság előtt, hogy amikor Mosonmagyaróváron voltunk, önnek 
lehetősége lett volna ott lenni, mert ott él, abban a térségben, meg volt hívva – akkor 
is ilyen jót mosolygott rajta. Ha ön azt gondolja, vagy ha a Jobbik úgy gondolja, hogy 
a termőföld védelme neki nagyon fontos, akkor tegyen, tegyenek érte! Én nagyon 
sok, több száz beadványt kaptam az elmúlt egy évben, de olyat még nem kaptam, 
amelyben az lett volna, hogy Magyar Zoltán jobbikos képviselő útmutatása alapján 
fordultam a bizottsághoz. Tehát ha vannak ilyen jellegű információi, képviselő úr, 
most is arra kérem, működjön együtt velünk, segítse a bizottság munkáját. Ha közös a 
cél, hogy 2014. május 1-jére, a moratórium lejártának idejére egy olyan jogi helyzetet 
teremtsünk Magyarországon, hogy a magyar termőföldet meg tudjuk védeni, én 
ebben mindig partner vagyok, én mindig partnerséget ajánlottam önnek ebben a 
dologban.  

Józsa képviselő úr és Gőgös képviselő úr, tudom, hogy ez inkább egy nem lett 
volna, mint egy igen, de a politika most mást diktál. Képviselő úr – ezt önnek 
mondom, Gőgös képviselőtársam –, azért kell ilyen nem szokványos eszközökkel 
dolgoznia ennek a bizottságnak, mert önök az elmúlt nyolc évben semmit nem tettek 
a zsebszerződések feltárására… (Gőgös Zoltán: De nem cseréltünk tévét se földért!) 
Egy dolgot tudok mondani, egyet tettek: a Medgyessy-kormány 2003-ban… 
Képviselő úr, ebben már van egy jogerős bírósági ítélet, ha a jegyzőkönyv ezt fogja 
tartalmazni, ezt önnel nagyon szívesen megvitatom a bíróságon. (Gőgös Zoltán: Jó.) 
Önök tehát egy dolgot tettek – egy dolgot tettek! -: megszüntették azt a 
zsebszerződést feltáró tárcaközi bizottságot, nem véletlenül, képviselő úr… (Gőgös 
Zoltán: Nem csinált semmit!) …, és ha elolvasta volna a jogszabályt (Gőgös Zoltán: 
Semmit nem csinált!), mint ahogy nem tette, itt jogellenesen – a „jogellenesség” egy 
nagyon fontos szó, nem a jogszerű, a jogellenesség, képviselő úr.  

Én tehát azt kérem, hogy támogassák képviselőtársam előterjesztését, mert 
egy közös nemzeti érdek, hogy a termőföldöt megvédjük, aztán majd a parlamentben 
megvívjuk azokat az egyéb kis csatáinkat, amik vannak. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 
ELNÖK: További kérdést nem látok, ezért szavazásra teszem fel.  
Először a tárgysorozatba-vételről döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a 

tárgysorozatba-vételt javasolja. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ezt egyhangúnak látom, igen, egyhangúlag így döntött a bizottság.  

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 
Most az általános vitára való alkalmasságról kérem a döntést. Aki egyetért 

vele, az szintén kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén egyhangú a bizottság 
döntése.  

A bizottsági előadó kijelölése 
A bizottság egységes véleményének előadására Győrffy Balázst kérem fel. 

Vállalja az itt elhangzottak összefoglalását? (Győrffy Balázs: Igen.) Igen. A 
bizottságot kérdezem, hogy egyetértünk-e azzal, hogy Győrffy Balázs legyen az 
előadó. (Szavazás.) Igen, egyhangúlag így döntöttünk.  
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A 4., ami most már a 3. napirendi pont lett, de eredeti számán a 4. napirendi 
pontot ezzel lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a kormány 
képviselőjének a jelenlétet.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló T/11113. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Visszatérünk a halgazdálkodásról szóló törvénytervezethez, most már teljes 
harci díszben jelen van a képviseleti oldal. Megadom a szót az előterjesztőknek, hogy 
ismertessék a törvénytervezet lényegi fordulatait.  

 

Bardócz Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Elnök Úr! Én Bardócz Tamás, a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti, halászati és 
vadászati főosztályának a vezetője vagyok. Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár úr 
elnézést kér, ő külföldi útja miatt nem lehet itt ma, és ezért tartom meg én a törvény 
bemutatását.  

Tisztelt Bizottság! Mint bizonyára önök is tudják, a jelenleg hatályos 
halászatról és horgászatról szóló törvényünk ’97-ben került megalkotásra, azóta 
többször lett módosítva, de így sem képes arra, hogy betöltse azt a szerepet, amelyet a 
változó társadalmi igények és változó társadalmunk, a változó környezeti feltételek 
vele szemben támasztanak. Ezért már régen szükségessé vált egy új törvény 
megalkotása, ennek a munkának körülbelül másfél évvel ezelőtt láttunk neki, és több 
társadalmi egyeztetés után született meg az a javaslat, amely most önök előtt fekszik.  

A javaslat megalkotásakor egy stratégiát követtünk, hogy logikusan épüljenek 
egymásra ennek az új szabályozásnak az elemei, meghatároztuk azokat az 
alapcélokat, amelyek mentén építkeznünk kell. Az egyik ilyen fontos alapcél a 
természetes vizeink halállományának megőrzése és lehetőleg gyarapítása, szakszóval 
a biodiverzitás fenntartása vagy lehetőleg növelése, amely ebben a speciális esetben, 
a halgazdálkodás esetében egybeesik a társadalmi és gazdasági érdekeinkkel is, 
ugyanis a természetes vizek haszonvételének egyik legfontosabb formája napjainkban 
a horgászat és a horgászturizmus, ennek az ágazatnak pedig pont az az igénye, hogy a 
horgászok minél több helyen minél több és minél több féle halat tudjanak fogni, 
ezáltal tudjuk ösztönözni azt, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei kezdjenek 
bele ebbe a tevékenységbe, és utazzanak is hobbijuk kedvéért. Ez volt tehát az egyik 
alapelv. Ehhez át kellett egy kicsit fogalmaznunk a teljes korábbi szabályozást. Azt 
mondtuk, hogy először a halat és a hal élőhelyét kell megvédenünk ahhoz, hogy ez az 
alapcél teljesüljön, és nem a haszonvételekre kell koncentrálnunk, hanem a 
halgazdálkodásra, a hallal történő gazdálkodásra. Így született meg az a struktúra, 
amelynek keretében először a hal élőhelyét vontuk be a szabályozás hatálya alá, ami a 
korábbi szabályozásban nem volt ennyire erőteljes, tehát igyekszünk megóvni 
különösen azokat a helyeket, ahol a halak szaporodnak, illetve a téli kritikus 
időszakban a telet átvészelik, hogy az állományokat megóvjuk. Ugyanakkor az 
állományokat is védenünk kell, a hazai őshonos állományokat, de úgy, hogy mellette 
azt is el tudjuk érni, hogy visszaszoruljanak azok az invazív, nem őshonos fajok a 
vizeinkben, amelyek ilyen-olyan döntések nyomán vagy esetleg természetes úton 
kerültek vizeinkbe.  

Nagyon fontos, hogy foglalkozik a törvény a haltermeléssel is, és egyszerre 
tárgyalja, egyszerre, egy törvényen belül kezeljük a természetes vizek hasznosítását 
és a haltermelési létesítményekben folyó haltermelés szabályozását is. Ez utóbbi 
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esetben inkább csak az alapelvek megfogalmazására törekedtünk, hiszen a 
haltermelést számos rendelet szabályozza. Itt részletes törvényi szabályozásra nem 
volt annyira nagy szükség, de ezt az ágazatot fejleszteni kívánja a kormányzat, és 
ezért mindent meg kell tennünk.  

A fő hangsúly a törvényben a természetes vizeinken van, tehát egy új elem 
ebben a tervezetben, hogy most minden olyan vizet, olyan természetes vizet, amely 
nem haltermelési létesítmény vagy nem kerti tó, azt a törvény a hatálya alá vonja, 
halgazdálkodási vízterületnek tekinti, és így óvja benne a halállományt. Ahhoz, hogy 
meg tudjuk óvni ezt a halállományt, amely egy nemzeti vagyon, szükségesnek 
tartottuk, hogy a halgazdálkodási jogot alapértelmezésben az államhoz rendeljük, 
tehát minden vízterületen alapértelmezésben a halakkal való bánásnak a joga, a hallal 
való gazdálkodás joga, a halgazdálkodási jog az államhoz fog tartozni, amelyet az 
állam különböző módon használatba adhat, ilyen lehet a vagyonkezelési szerződéssel 
történő hasznosításba adás, de a többség valószínűleg, illetve nem valószínűleg, 
hanem szándékaink szerint haszonbérleti szerződésekkel történő használatba adás 
lesz, amelyeket pályázatos úton nyerhetnek majd el a hasznosítók.  

Ugyanakkor azt is szem előtt kellett tartanunk, hogy a tulajdonosok érdekei se 
sérüljenek, ezért lehetővé tettük a törvényben, hogy a medertulajdonnal rendelkezők 
kétféle úton is, egyrészt egy elő-haszonbérleti lehetőséggel, hogyha résztulajdonosai a 
mederben, másrészt pedig ha teljes tulajdonosai a medernek, akkor egy úgynevezett 
tulajdonosi, földtulajdonosi haszonbérlettel előnyben részesülhessenek a pályázás 
során, illetve pályázaton kívül is megkaphatják a haszonbérletet.  

Nagyon fontos eleme és célkitűzése a törvénynek, amit már említettem, hogy 
a horgászturizmust, a horgászatot mint a legfontosabb gazdasági jelentőségű 
haszonvételi formát támogassa a természetes vizeken, ezért több olyan intézkedést is 
tartalmaz, mint például a turista állami jegy bevezetése, amivel azt igyekszünk 
ösztönözni, hogy minél több ember próbálja ki a horgászatot, kezdjen bele ebbe a 
hobbiba, és legyen lehetősége egyszerűsített úton arra, hogy leüljön a vízpartra, és 
kipróbálja, de hogyha megtetszett neki, és úgymond rendes horgásszá akar válni, 
akkor lépjen be horgászegyesületbe, és tegye le a rendes horgászvizsgát, amikor már 
nemcsak korlátozott időtartamra és korlátozott eszközökkel horgászhat, hanem teljes 
körű horgászként.  

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha növelni akarjuk a horgászlétszámot, 
akkor ezeknek az embereknek fogási és horgászási lehetőséget is kell biztosítani, 
ezért az állománynövelő célkitűzések mellett megfogalmaztuk azt is, hogy 
legalizáljuk a horgászatot azokon a vízterületeken, amelyekből jelenleg számos van 
az országban, amelyek úgynevezett vadvizek, ahol senkié a víz, nincs rajta 
halgazdálkodási jog értelmezve vagy halászati jog értelmezve jelenleg. A jövőben 
ezeken is lehetne horgászni, de csak az úgynevezett fogd meg, és ereszd el horgászati 
típusban, tehát hogy amit kifog a horgász, azt vissza kell engednie, de jogszerűen 
gyakorolhatja a horgászatot ezeken a vizeken is, míg most jogszerűtlenül gyakorolják 
ezeken a vizeken a horgászatot. 

Az állományok védelmében a természetes szaporodás segítése vagy a 
lehetőség biztosítása mellett nagyon fontos, hogy fellépjünk az illegális halfogások 
ellen. Ez egy nagyon nagy problémája a jelenlegi hasznosításnak. Horgászok, 
halászok közt, a legális horgászok, legális halászok közt is vannak olyanok, akik 
illegális eszközöket használnak, de a legnagyobb probléma a mindenféle engedély 
nélkül tevékenykedő rabsicok tevékenysége, akik semmilyen ívási időszakban történő 
korlátozásra, eszközhasználatra nincsenek tekintettel – az ő tevékenységüket 
mindenképpen vissza kell szorítani. A törvény több szempontból közelíti meg ezt a 
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problémát, egyrészt az új Btk.-ba mint önálló büntetőjogi tényállás bekerült az 
orvhalászat fogalma, tehát nekünk ebben az átmeneti törvényben támogatnunk kell 
azt, és definíciókkal, magyarázatokkal kell szolgálni a bíróságok számára, hogy minél 
több ilyen esetben és hatékonyan el tudjanak járni. Pontosítottuk tehát a tiltott 
eszközök fogalmát, bővítettük is ezek körét, de ezek részleteinek a kifejtése majd 
inkább egy végrehajtási rendeleti feladat lesz, hiszen ezek az illegális eszközök olyan 
gyorsan változnak, hogy annak is követnie kell majd ezek változását, de az alapelvek 
benne vannak a törvényben. 

A másik oldalról jelentősen korlátoztuk a halászat tevékenységét, a legális 
halászat lehetőségeit, de erről még talán majd később ejtek szót.  

Az állománymegőrzés fontos eszköze a halőrzés biztosítása, ezen a területen 
is új törvényünk van, ez a rendészeti feladatokat ellátó személyekről szóló, hosszabb 
című törvény, amely most átvette a halászati őrök szabályozását tulajdonképpen a 
korábbi ágazati törvényből. Azt látjuk a gyakorlatban, hogy önmagában a halászati 
őrök megléte nem elegendő, szükséges az, hogy bevonjuk a horgászokat, a vízparton 
élő embereket is a közösségi vagyon megóvásába, ezért az új törvényben lehetővé 
tesszük társadalmi halőrök bevonását a halőrzésbe. Nyilván nem tudunk nekik olyan 
jogosítványokat adni, mint egy vizsgázott, rendészeti vizsgát is tett halászati őrnek, de 
segíthetik ezeknek a halászati őröknek a tevékenységét.  

Ugyanakkor nem elég a vízparton őrizni a halat, a kereskedelemben is meg 
kell fognunk azokat az illegális tételeket, amelyek a természetes vizekből 
származnak, ezért a halászat korlátozása mellett egyfajta halforrássá akarjuk tenni a 
természetes halászatot, hogy a halászoktól a kereskedelmi forgalomba hal csak egy 
fogási tanúsítvánnyal kerülhet, amelyet a teljes kereskedelmi láncon keresztül 
ellenőrizni tud majd a halgazdálkodási hatóság és a halászati őrök is. Ez a nyomon 
követési dokumentum egyfajta szemléletformálásra is lehetőséget ad, hogy a 
társadalmat is bevonjuk a küzdelembe az illegális hal ellen. 

Említettem már a halászok és horgászok kérdését. A sok, számos ellentétes 
társadalmi érdek közül ez talán a legfontosabb és a legnagyobb hangsúlyt kapott, 
úgynevezett belső társadalmi ellentét, nevezetesen a halászok és a horgászok 
versengése a halállományokért. Azt gondoljuk, az kétségtelen, hogy a horgászatot 
kell támogatnia ennek a törvénytervezetnek, és a horgászatnak kell minél több 
lehetőséget biztosítania, ugyanakkor számos társadalmi és gazdasági érdek fűződik a 
halászat fenntartásához is. Nem tehetjük meg azt, hogy a vizek mellett generációk óta 
halászattal foglalkozó embereket egy tollvonással letiltjuk a vizekről, mint ahogy azt 
sok horgász óhajtaná. Mi azt gondoljuk, hogy a tevékenységüket átláthatóvá kell 
tenni, szabályozni kell, és pontosan az illegális hal elleni küzdelemre kell felhasználni 
azáltal, hogy őket tesszük meg a legális hal forrásává.  

Ez az új szabályozási rendszer nyilván erőteljesebb beavatkozást kíván meg a 
majdani halgazdálkodási hatóságtól is, ki kell tehát terjeszteni az ő jogköreiket is, és 
ezt is meg megteszi a törvény. Ugyanakkor lehetőséget biztosít a törvény arra is, hogy 
a halgazdálkodási állami bevételeit visszaforgassuk az ágazat számára, és így 
fejlesszük tovább a rendszert mind a halőrzés, mind az élőhelyfenntartás vagy akár a 
ritka halfajok telepítése tekintetében.  

Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit akartam elöljáróban elmondani, és 
várjuk a kérdéseiket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok szót. (Jelzésre:) Józsa 

István! 
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Kérdések, hozzászólások 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy 

gondolom, előremutató, amit a tárca itt kidolgozott, és tanúsíthatom, hogy tényleg 
széles körű szakmai, társadalmi vita előzte meg, magam is részt vettem az egyiken, 
amely a Felsőházi teremben zajlott nagyon élénk érdeklődés mellett. Megnyugtató, 
hogy számunkra hallani az előterjesztésben, hogy a legnagyobb gazdasági 
haszonvétel a horgászat, a horgászati turizmus területén realizálható a természetes 
vizeknél, ezen belül is különösen kiemelném a folyóvizeket, ugyanis a balatoni 
halászat egy külön téma, lehet, hogy ott megvan a létjogosultsága a halászati rt.-nek, 
ugyanakkor az élő vizeken, ahogy az előterjesztő is mondta, sokkal kisebb a 
hasznossága a halászati ágon realizált halnak, mert azt igazából csak súlyárban adják 
el, míg a horgászati turizmus keretében zsákmányolt halhoz kapcsolódik horgászat, 
kapcsolódik a turizmusból árbevétel, kapcsolódik egyéb, vendéglátási árbevétel, 
haszonvétel is. Úgy gondolom tehát, hogy azt az irányt, ami ebben az előterjesztésben 
látszik, a folyóvizek tekintetében érdemes lenne egy picit még egyértelműbbé tenni, 
hogy a folyóvizek hasznosítása elsősorban horgászati és turisztikai célú legyen.  

Én próbáltam megnézni a kimutatást, amit a könyvtár készített, hogy ki 
mennyi halat zsákmányol, realizál, az élővízi halzsákmány kétharmad része már most 
is a horgászok által történik, ugyanakkor nincs olyan kimutatás – és ezt szeretném 
kérni –, amely megosztja, hogy a természetes vizeken belül a folyóvízi és az állóvízi 
realizálás hogyan néz ki. Egyetértek azzal, hogy nehéz kimondani azt, hogy a 
folyóvizeken megtiltásra kerül a halászat, de mondjuk egy olyan szigorítást bele 
lehetne tenni, hogy csak különleges engedély alapján, tehát külön megvizsgálva az 
adott folyóvíz halgazdálkodását, és minden eszközzel a horgászatot és a turizmust 
helyezni előtérbe. Ezt egyébként a mennyiségi adatok is alátámasztják, tehát a 
halfogyasztáson belül a tógazdasági termelés az egész halfogyasztásnak a 80-
85 százalékát lefedi, tehát mennyiségi szempontból nincs különösebb jelentősége az 
élővízi, természetes vízi vagy folyóvízi halászatnak, úgyhogy ha a törvény kifejezi 
azt, hogy külön kedvezményezi, hogy az étkezési fogyasztásra alapvetően a 
tógazdasági menjen, a folyóvízi pedig a horgászat és a turizmus irányába, az, úgy 
gondolom, ezt a helyes irányt csak tovább erősíteni. Gondolkodunk erre vonatkozó 
módosító megfogalmazásán, de az egészet, én úgy gondolom, érdemes támogatni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

beterjesztett törvényjavaslatot én elfogadásra javasolom, már csak azért is, mert aktív 
horgászként úgy gondolom, ez helyes, habár van két kérdésem ezzel kapcsolatban. Ha 
jól olvastam, illetve ha esetleg nem jól olvastam, akkor az a kérdésem, hogy a 
korábban vagy a jelen pillanatban is magántulajdonban lévő horgásztavak 
államosításra kerülnek-e e törvény szerint. Nem tudom, én mintha valami ilyet 
olvastam vagy éreztem volna, de nem biztos, hogy ezt én jól érzékeltem. Illetve van 
egy másik kérdésem: a 74. §-ban az van, hogy 2017-ig jó mindenkinek a 
horgászvizsgája, 2017 után pedig újra kell vizsgázni, amit én abszolút nem értek. 
Addig tudom, hogy nem szabad kifogni, utána meg elfelejtettem? (Derültség.) Ezt 
nem értem.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik általános 
vitára alkalmasnak találja a javaslatot, mi is úgy gondoljuk, hogy egy komoly 
előrelépés ez a most hatályos jogszabállyal szemben, hiszen a horgászat szerepe 
jelenleg nem megfelelően van kezelve, és nem megfelelő súllyal szerepel. Aztán 
természetesen az anyag mennyiségéből és a megérkezett véleményekből is az jön le, 
hogy lesznek hozzá módosító indítványaink, hiszen van még mit csiszolni ezen a 
javaslaton, de biztos, hogy általános vitára mindenképpen alkalmasnak fogjuk tartani.  

A halászati jognál megütötte a fülemet ez a pályázat, és hogy pályáztatva lesz. 
Nem akarok itt trafikozni, és állami földekről sem akarok beszélni… 

 
ELNÖK: Már túl vagy rajta. (Derültség.)  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): …, de azért szeretném megkérdezni, hogy mit 

lehet tudni erről, ez hogy fog kinézni, milyen rendszerben és mikortól fog ez 
működni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Patay Vilmos! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, csak 

ismételjük magunkat, én is, amikor azt mondom, hogy nemzeti érdekünk, hogy 
Magyarországon is növekedjen, jelentősen növekedjen a halfogyasztás. Fontos 
célokat fogalmaz meg ebből a szempontból a törvényjavaslat, és való igaz, hogy erős 
szakmai alapokon nyugszik a javaslat. Fontos változásnak tartom, hogy a 
törvényjavaslat kiemelkedően foglalkozik a halélőhelyek állapotával, üdvözlendő az 
is, hogy a természetes vizek szinte teljes körét a hatálya alá vonja, remélhetőleg 
ennek köszönhetően a ma még gazdátlan természetes vizek – biztos nem túl sok van, 
de azért vannak ilyenek, én is tudok róluk – hozzáértő és felelős kezelőkhöz kerülnek, 
és ezáltal nyilván többen tudnak intenzívebben szórakozni, kikapcsolódni ezeken a 
vadvizeken. Fontosnak tartom azt is, hogy a kereskedelem területén ez a fajta 
nyilvántartási kötelezettség segít abban, hogy a döntésekhez szükséges statisztikai 
tudás megalapozottabb legyen, és segít abban is, hogy az engedély nélkül vagy 
feketén, szabálytalanul horgászók, halászók részéről vagy által megvalósuló 
feketeértékesítés is valamennyire kordában legyen tartva.  

A törvényjavaslat három paragrafusával kapcsolatban lenne észrevételem, 
illetve kérdésem. A 10. §-ban található, hogy a halgazdálkodási hatóság, amennyiben 
úgy látja, hogy a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok gyérítéssel kordában 
tarthatók, akkor 20 hektárnál húzza meg azt a határt, ahol kötelezheti a víz kezelőjét. 
Én ezt nem feltétlenül tartom jónak, és kérdezem is, hogy mire alapozott ez a 
20 hektár. A 15 vagy a 10 hektárnál is lehet sok az a vidra például, ami jelentős 
károkat okoz, tehát ezzel kapcsolatban kérnék szépen majd valamilyen eligazító 
választ, hogy miért 20 hektárhoz kötik ezt.  

A 22. § a következő, amelyben az szerepel, hogy a halgazdálkodási jog 
gyakorlója mire van kötelezve, és itt megütötte a szememet, hogy szükség szerint az 
eltűnt őshonos halfajokat, halállományokat visszatelepíteni köteles. Itt ez egy 
gumiszabály, hogy szükség szerint. Mihez képest szükség szerint? Hogyha ez úgy 
lenne, hogy van valamilyen felmérés, amit egy erre hivatott szerv vagy hatóság 
elvégez, és az javasolja, akkor ahhoz a szükséghez képest, jobb lenne, mert ez így 
nehezen megfogható. Vagy lehet, hogy lesz erre valami minisztériumi végrehajtási 
rendelet, amelyben majd ki lesz ez bontva, és lehetséges, hogy ez így akkor rendben 
is van, ez akkor majd feljogosítja a rendelkezést hozót.  
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A következő végül is a 49. §, amely a halgazdálkodási tervszerűséggel 
kapcsolatos. Itt azt szeretném megkérdezni, hogy elő van írva, hogy a 
halgazdálkodási terv miket tartalmazzon. Én csak felvetem, hogy a víz minőségének 
és halállományának védelmét célzó intézkedések sorába beleírják, hogy beleértendő a 
haletetés és -takarmányozás. Én felvetem, hogy miért nem értendő bele, hogy a 
halállományt pusztító gerincesekről is legyen egyfajta felmérés, tehát tudják azt, hogy 
ott most körülbelül tíz vagy harminc vidra él, vagy egyáltalán legyen arról gőzük, 
hogy az adott Duna-szakaszon száz kormorán disznólkodik vagy háromezer, ötezer, 
és fekete az ég alja. Ha nem foglalkozik ezzel senki, akkor nyilván nincs is, aki adott 
esetben kezdeményezheti a halállományt pusztító gerincesek, halevők, ragadozók 
gyérítését. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány gondolattal magam is hozzá szeretnék 

járulni ennek a törvénytervezetnek a vitájához.  
Örülök neki, hogy az előterjesztő külön megemlítette, hogy ne feledkezzünk 

meg a halászokról, a kisszerszámos halászokról, a folyó mellett élő, a halászat 
tudományát generációkon, nemzedékeken keresztül hordozó személyekről, mert az 
utóbbi időben komoly vita folyt, folyik horgászok és halászok között. Nem kétséges, 
hogy a horgászok létszámban jelentősen nagyobb mennyiséget képviselnek, és az sem 
kérdéses, hogy a nemzetgazdasághoz, a turisztikához kötődő szabadidős 
tevékenysége, a horgászat és az ehhez kapcsolódó esetleges szálláshelylekötés és 
egyéb egyben egy bevételt is jelent ott a helyben lévőknek, de ez nemzetgazdasági 
szinten is mérhető. Igen, mert a két halfogó embertípus, a halász és a horgász között 
jelentős a különbség. Míg a horgászok könnyűszerrel elmennek 50, 100, 200, 
300 kilométerre, egymást meghívva és visszahívva, és ez jellemző, ami nagyon 
helyes, és ugyanígy a külföldről érkező személy bármely tavunkon horgászhat 
engedély birtokában, addig a halászember iszonyúan helyhez kötött, azt a 
folyószakaszt vagy patakszakaszt, annak a 10, 50 kilométeres vonalát ismeri, de azt 
úgy, mint a tenyerét, minden mozdulatát, vízszintjelzését, a szélfúváskori állapotát, a 
halállományát, a hajók mozgását és mindent; iszonyúan helyzet kötött, nem is megy 
el, nem is akar elmenni, neki rendkívül bonyolult eszközei, már maga az, hogy 
csónakhoz, ladikhoz kötött, és azokhoz az eszközökhöz, amelyeket több évszázada 
használ.  

Természetesen a két csoport között véleményem szerint nem az az ellenállás 
és a szembenállás igazi alapja, hogy az egyik a halászat, a másikuk a horgászat 
módszerével szeretne halhoz jutni, én azt gondolom, hogy az igazi nagy különbség 
inkább az, hogy kik azok, akik törvénytelenül, tehát rabsic módon szerzik meg a 
halállományt, és kik azok, akik legálisan. Szerintem az igazi határvonal, 
véleménykülönbség nem a horgászok és a halászok között van, hanem a 
törvénytelenül halat szerzők és a törvényesen halat szerzők között, és rendszerint 
mindig azok az áldozatok, amikor a törvénytelenséget felfedi a hatóság, hogy olyan 
kemény intézkedéssorozat indul el, ami rendszert a minden jogszabályt betartó 
személyeket is sújtja. Én arra biztatom az előkészítőket, illetve majd a vitában is a 
módosító indítványt benyújtókat, hogy a véleménykülönbséget ne a horgász és a 
halász között próbálják meg feszíteni, hanem a törvénytelenül és a törvényesen halat 
szerzők között feszítsék ezt az éket, és ha lehet, akkor e területen próbáljuk meg a 
vitát lefolytatni.  

Én magam tisztelem azokat a halászó embereket, akik ezt az évszázados 
hagyományokon keresztül megőrzött tudásukat ma is végzik. Én egy olyan területen 
lakom, ahol főleg horgászok tudnak halat fogni, a magam településén, Soltvadkerten 
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van az egyik legdrágább napijeggyel megostromolható tó, és a halászembereket ott is 
általában nem kívánatos személyeknek minősítik. Aztán elkövetkezett az az időszak, 
amikor kikerülhetetlen volt, hogy a horgászegyesület a halászemberek segítségét 
hívja, mert olyan nagy testű halakat véltek felfedezni a tóban, amelyek már 
megborították a víz egyensúlyát, ezek növény-, hínár- és algaevő halak voltak, 
amelyeket horgászattal iszonyú nehéz kiszedni, a másik pedig a nem kívánatos dél-
amerikai törpeharcsák iszonyú elszaporodása, és nem volt mese, akkor a 
halászemberek tudományához kellett folyamodni, hogy legyenek már szívesek a 
speciális szelektív hálójukkal kiszedni ezeket, mert ebből nagyon nagy baj lesz. Hála 
istennek ezt időben felismerték! Itt csak arra szerettem volna utalni, hogy a kétféle 
formában halat szerző, halat fogó társaságnak bizony inkább segítenie kell egymást, 
mintsem hogy egymás rovására próbáljanak meg, akár törvénykezési úton is előnyt 
szerezni. Nagyon örültem a tavasszal, kora tavasszal, késő télen a Felsőházi 
ülésteremben megtartott konferenciának, mert ott, úgy éreztem, valami enyhülés, 
valami közös nevező irányában indult el a gondolkodás. Döntő mértékben úgy érzem, 
hogy a törvénytervezet is visszatükrözi ezt.  

Amiben horgász és halász egyetért, az az, hogy nemcsak hogy a rabsicokat 
kellene kiszorítani, hanem még egyet, amire Patay Vilmos már utalt. Nálunknál 
jobban a kormorán, becsületes nevén a kárókatona szidását még nem hallottam, és aki 
látott már ilyen telepeket, kormorán-, kárókatona-telepeket, tudja, miért van ez. Hogy 
mennyi halat fognak ki, azt az ottani természetvédelmi őrök, halász- és 
horgászemberek becsülik meg, ők mondják a biológiai, genetikai adatait ennek a 
madárnak, hogy a testsúlyához képest annak a hányszorosát sebzi meg, öli meg, de 
nem eszi meg, az a mániája, hogy csak megsebzi a halat úgy szórakozásból, ami aztán 
a hal halálával végződik. De utána feltelepednek azokra a fákra gallyazás céljából, és 
valamiért az ürülékük olyan savas vagy foszforos, én nem tudom, milyen, de hogy 
kiirtják azt az erdőrészt. Aki látott már ilyen telepet, az pontosan tudja, miről 
beszélek: öt év után abban az erdőben már csak ágcsonkok, tehát famaradványok 
vannak, mert többé nem hajt ki a fa, vagyis félelmetes pusztítást is végeznek. 
Próbáltam utánaérdeklődni, hogy miért is hagyjuk ezt, szóval hogy miért jó az 
nekünk, hogy ennyi kormoránunk van, és akkor kiderült, hogy ez európai uniós 
szabályok miatt van, hogy milyen védett madár, és fokozottan védett. Nálunk nagyon 
sok van, és most egész Európa itt akarja nálunk megvédeni, ahogy ezt megtudtam, 
leginkább a dánok, talán ők valami szent madárként tisztelik ezt az állatot – nekünk is 
komoly érzelmi kötődésünk van. Úgyhogy én azt javasoltam, hogy talán ha 
exportálnánk néhány tízezer darabot, ha bírja azt az éghajlati környezetet – én ezt sem 
tudom erről a madárról –, de valahogy érzékeltessük az európai uniós madárvédő 
kollégákkal is, hogy nem biztos, hogy helyes, hogy az egész állományt itt 
Magyarországon akarjuk megvédeni, mert ők vagy elüldözték, vagy lelövöldözték, én 
nem tudom, mi történhetett ott, de hogy nekünk komoly gondot okoz – és, mondom, 
itt már nem horgász-halász ellentét van, hanem rabló és becsületesen horgászó és 
halászó közötti feszültségről van szó. Természetesen nem megsértve a 
természetvédelmi törvényt és a madarakra, védett madarakra vonatkozó szabályokat 
én úgy éreztem, hogy az igazi gondot ez okozza, és ez a tény feszíti a ma horgászó, 
halászó emberek életét.  

Tudom, hogy nem kapcsolódhat ez közvetlenül ehhez a törvényhez, de úgy, 
ahogy itt a védekezésre, irtásra – gerinces állatok, amiben a madár is benne van – 
gondolunk, legyünk szívesek, erre is figyeljünk oda, és próbáljunk meg valami 
ésszerű választ adni, természetesen bevonva a tárcán belüli környezetvédelmi 
ágazatot is, hogy meddig terjeszkedhetnek ezek a ragadozó-, rablómadarak, különös 
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tekintettel arra, és aki figyelte az Európai Unió döntését, tudja, hogy a sósvízi 
halászattal kapcsolatosan igen komoly, szigorú retorziós és halászatot csökkentő 
intézkedéssorozatok kerülnek rövid időn belül bevezetésre különböző okok miatt, ezt 
most nem részletezem, sokan tudjuk, miről van szó. Ez azt jelenti, hogy a tengeri 
halászattal kinyert halmennyiség csökkenni fog, és szinte biztos, hogy az édesvízi hal 
felé fog eltolódni a fogyasztási igény.  

Magyarországnak rendkívül jó adottságai van, és szaktudásunk is van, hála 
istennek, az édesvízi haltenyésztéshez, -termeléshez és a lehalászásához is, de ennek a 
madárnak is rendkívül jó adottságai és képességei vannak ehhez, és itt egy komoly 
vetekedés van. Magyarul: van egy potenciális lehetőségünk, hogy nagyobb mértékben 
vegyünk részt az édesvízi haltenyésztésben és netán az -exportálásban, ez be fog 
következni, hogyha résen vagyunk, és ha a sósvízi, tengeri halászat csökkenése meg 
fog történni, az pedig meg fog történni, ezt most már látjuk, akkor nekünk itt ugrásra 
készen kell állnunk arra, hogy ezt a fellépő hiányt, majd igényt, mi az édesvízi 
halakkal pótolni tudjuk. De ehhez valami racionalitás is kell, hogy hogyan védjük 
meg a már nem kis pénzzel kiépített haltenyésztő telepeinket, ott nagyon komoly, 
üzemtervszerű gazdálkodás van őrült pénzek beinvesztálásával, és ott nem szívesen 
nézegetik az emberek, hogy ezek a madarak néhány mázsát, tonnát elvisznek onnan, 
az orruk elől. Legyünk szívesek tehát elkezdeni ezt a kérdést valahogy boncolgatni, 
hogy erre a lehetőségre felkészüljünk, mármint az esetleges növekvő fogyasztási 
igényre, de a válaszra is, hogy hogyan tudjuk ezt a termelési szinten megvalósítani, 
úgy, hogy nagy károkat a nem kívánatos madarak ne okozzanak.  

Természetesen támogatni szeretnénk az előterjesztést.  
Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), az 

előterjesztőknek adok szót.  
 

Bardócz Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a konstruktív pozitív és negatív 
bírálataikat. Sorban haladnék a válaszokkal.  

Józsa István úr felvetése volt, hogy a folyóvizeken még jobban a horgászati 
hasznosítás felé toljuk el a dolgot. Azt gondoljuk, a jelenlegi tervezet általánosságban 
már nagyon a horgászat felé tolja el ezt, tehát a folyóvizekre is hatással lesz, és azért 
igaz az, hogy a horgászat az, ami közvetlenül a legnagyobb gazdasági haszonnal jár, 
de azért itt tekintettel kell lenni az egyéb társadalmi érdekekre is. Hogyha tehát a 
folyóvizeken belül teljesen a horgászat irányába toljuk el a hasznosítást, és nagyon, 
túlságosan lekorlátozzuk a halászatot, akkor előfordulhat az, hogy már nemcsak a 
Balatonon, hanem a Tisza menti halászcsárdákban is csak hekket lehet majd kapni, és 
nem tud az ember egy jó tiszai halból halászlét enni. Ilyenekre is tekintettel kell tehát 
azért lenni. De megnézzük ezeket a szempontokat, hogy hol lehetne ezen változtatni; 
lehet, hogy a végrehajtási rendeletnek lesz majd ez a feladata.  

Farkas Sándor képviselő úr felvetése a magántulajdonban lévő vizek 
visszaállamosításával volt kapcsolatban. Vannak most olyan vizek, ahol a 
halgazdálkodási jog magánszemélyeké, tehát tulajdonosoké, de nem olyan sok ilyen 
van, a vizek döntő többségén, 95-98 százalékán jelenleg is az állam a halászati jog 
tulajdonosa, tehát inkább csak egyértelműsítenénk ezt a dolgot. Ott viszont, ahol 
korábban a tulajdonosok egy joghézag folytán meg tudták szerezni a halgazdálkodási 
jogot, úgy járnánk el, hogy most nekik meghagyjuk ezt a jogot még 15 évig, addig 
náluk maradna ez a jog, de 15 év után ott is visszaszállna az államra a halgazdálkodás 
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joga, és bekerülnének ugyanabba az eljárási rendszerbe, amelyben a többi van. Azt 
gondoljuk, ez, hogy ez egységes állami kezelésben legyen, fontos ahhoz, hogy a 
halnak és a vizeknek a társadalmi szerepét megőrizhessük. 

A 2017-es újravizsgáztatással kapcsolatos kérdés vonatkozásában annyit 
mondanék, hogy a horgászvizsgán – hogy mondjam? – a bukókérdések most is 
többségében a szabályozáshoz kapcsolódnak, tehát hogy mikor van tilalmi idő, 
milyen méretkorlátozások vannak, milyen feltételekkel, hogyan lehet horgászni. 
Ezeket az információkat, ezt a tudást eléggé felül fogja írni ez az új halgazdálkodási 
törvény és majd a végrehajtási rendelete, tehát nagyon sok olyan új szabályozási elem 
lesz, amely miatt fontos, hogy egy tiszta lappal tudjanak indulni a horgászok. De 
nemcsak ez a szempont itt, megmondom őszintén, sok egyéb szempont is van. 
Vannak itt Magyarországon olyan horgászok, akiknek már nincs meg a 
horgászvizsgáról a papírjuk, mert már olyan régen tették el a vizsgát, hogy csak 
szájhagyomány útján terjed a horgászvizsgájuk. Meg szeretnénk tehát teremteni az 
ilyen tiszta lapos indítás lehetőségét ahhoz, hogy ezek a horgászok aztán 
bekerülhessenek az állami rendszerbe, az állami nyilvántartórendszerbe, amely 
alapján ki lehet majd alakítani egy online területjegy-értékesítést, internetes 
területjegy-értékesítést, ezzel segítve a horgászturizmust. Itt tehát nagyon sok minden 
összefügg mindennel, és ez az újravizsgáztatás szerintem segítheti a horgász civil 
szektor, tehát az egyesületek erősödését is, hiszen ezeket a képzéseket ők fogják tudni 
elvégezni, az ő tevékenységüket is segíti ez.  

Magyar Zoltán képviselő úr kérdése a pályázatokkal kapcsolatos. Jelenleg is 
pályázat útján szerzik meg a hasznosítók a halászati haszonbérleti jogot, de tényleg 
nincsenek leírva az értékelési szempontjaik. A törvénytervezetben, ha végigolvassák, 
látják, hogy megjelenik, melyek lesznek azok a szempontok, alapszempontok, 
amelyeknek a részleteit majd a végrehajtási rendeletbe kell beleírnunk, lesz tehát egy 
rendeleti háttere annak, hogy milyen szempontok alapján értékeli a bizottság ezeket a 
pályázatokat. Azt gondolom, hogy ezek átláthatóbb, szakmai és a helyi társadalmi 
érdekeken nyugvó döntések lesznek.  

Patay Vilmos képviselő úr kérdésére a 10. §-sal kapcsolatban, hogy a 
20 hektárt miért tartjuk fontosnak, itt elsősorban nem a vidrára gondoltunk egyébként, 
hanem a kormoránra, amikor előállhat olyan helyzet, hogy a hatóságnak kell 
kezdeményeznie annak a ritkítását. Azt gondoltuk azonban, hogy 20 hektár az a határ, 
amiből már olyan bevételei lehetnek egy halgazdálkodásra jogosultnak majd, amiből 
tudja finanszírozni egy kormorángyérítés költségét, hiszen látni kell, hogy a kormorán 
nem lőhető jelenleg ólomsöréttel, acélsöréttel lőhető, az meg annyira nem hatékony, 
tehát mindenféle drágább lőszereket kell ehhez felhasználni. Tehát egy ilyen 
gazdasági igazságossági megfontolás volt e mögött. De, megmondom őszintén, ez a 
végső lehetőség, hogy ehhez nyúljon a hatóság, ezt inkább a jogosultakra kell bízni, 
hiszen nekik is érdekük, hogy ritkítsák a kormoránt.  

A 22. §-hoz tett kérdése az volt, hogy mikor lesz kötelező visszatelepíteni a 
halakat. Ez valóban nem egyértelmű a tervezetben, ezt a vhr.-ben kívánjuk majd 
összekötni az 51. §-sal, amely jogot ad a miniszternek arra, hogy fajmegőrzési 
terveket dolgozzon ki olyan fajok esetében, amelyek nem védettek ugyan, vagy akár 
védettek is, de őshonosak, halászhatóak, horgászhatóak, és valamifajta védelmi 
intézkedéseket kell tennünk; ezzel lesz összekapcsolva egy vhr.-rendelkezéssel, hogy 
ezen fajok esetében, hogyha a fajmegőrzési terv indokolja, akkor kötelezhető lesz a 
hasznosító arra, hogy ezt megtegye.  

A 49. §-t érintette még, és itt már kapcsolódnék az elnök úr megjegyzéséhez a 
halállományt pusztító gerincesek kapcsán. Itt a kormorán a legkritikusabb – bár 
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kerülhet még ilyen helyzetbe a vidraállomány is, ők egyébként jóllaknak a 
halastavakon –, és előfordulhat, hogy szükséges lenne a kormoránállomány gyérítése. 
A minisztériumunkban Fazekas Sándor miniszter úr kezdeményezésére elindult egy 
program, amelyben annak a lehetőségét vizsgáljuk, hogy a természetvédelemmel 
szorosan együttműködve hogyan lehet hatékonyabban ritkítani a kormoránt. Ehhez 
teremti meg a törvény az alapot, mert egyrészt kötelezhető lesz a gazdálkodó arra, 
hogy részt vegyen az olyan országos számlálásokban, mint amelyek idén is voltak, 
hogy biztos képünk legyen a kormorán- és a vidraállományról, illetve ezen a 
passzuson keresztül lehetőséget ad arra is, hogy kötelezze is a hasznosítókat.  

Más kérdés, úgy emlékszem, nem volt. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további kérdés nincs (Senki nem jelentkezik.), 

akkor szavazunk a törvénytervezet általános vitára való alkalmasságáról. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a törvénytervezet általános 

vitára alkalmas. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúan így döntött 
a bizottság.  

A bizottsági előadó kijelölése 
Tóth Józsefet javaslom a bizottság véleményének elmondására. Ki az, aki 

egyetért azzal, hogy Tóth József képviselje a bizottságunkat? (Szavazás.) Szintén 
egyhangú.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviselőjének a 
jelenlétet.  

Egyebek 
A bizottság tagjainak az egyebekben csak annyit szeretnék mondani, hogy 

holnap 11 órakor kezdődik a bizottsági ülésünk, amelyen a földügyi törvény 
rendkívül széles témáját tárgyaljuk: egyrészt az összes benyújtott módosító 
indítványról döntenünk kellene, másrészt a már kiküldött tervezett bizottsági 
módosító indítvány benyújtásáról is, amely gyakorlatilag a lényegét fogja majd adni a 
teljes földügyi törvénytervezetünknek. Kérem szépen, hogy vegyünk részt majd ezen 
az ülést.  

Az egyebek napirendi pontot lezárom. 
Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 2 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


