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Napirendi javaslat  
 

1. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat (T/11113. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat (T/7979. szám) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám)  

(Horváth László és Potápi Árpád János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Tájékoztató a tojástermelés aktuális piaci helyzetéről  

Előadó: Végh László elnök, Baromfi Termék Tanács Magyar Tojóhibrid-tenyésztők 

és Tojástermelők Szövetsége  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Gőgös Zoltán (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)  
Farkas Sándor (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (független)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Suhajda Krisztiánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Bardócz Tamás főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)   
Tarpataki Tamás főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Végh László elnök, Baromfi Termék Tanács Magyar Tojóhibrid-tenyésztők 
és Tojástermelők Szövetsége  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, a munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm a 
bizottságunk nyílt ülését figyelemmel kísérő személyeket és a már az egyes napirendi 
pontokhoz megérkezett előadókat. A napirendtervezetet a szokásos módon, írásban kiküldtük, 
abban volt változás, a változtatott napirendi javaslat kerül a bizottság tagjai elé. Kérdezem, 
hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Ha 
nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja, hogy a napirendi javaslat szerint 
haladjunk? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt egyhangúnak látom, ezek szerint 
fogunk haladni.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló T/11113. számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 
Első napirendi pontunk a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 

törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, ez fog most 
napirendre kerülni. Bardócz Tamás urat és segítő kollégáját köszöntöm! A kiegészítő 
ajánlástervezet szerint fogunk haladni.  

Ez alapján az első kapcsolódó indítvány Józsa István képviselőtársunké. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja ezt a 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
Ez kapcsolódott a 2. indítványhoz, úgyhogy azt nem tárgyaljuk.  
A 3. indítványt Pál Béla nyújtotta be képviselőtársaival. Mi a tárca álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja ebben a 

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

az, aki támogatja? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  
A 4. pont Szabó Rebeka és képviselőtársa javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja a 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
Az 5. pont Farkas Zoltán és képviselőtársa javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú a támogatás.  
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A 6. pont Zsigó Róbert és képviselőtársai javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 
A 7. pont Szabó Rebeka és képviselőtársa javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 8. indítvány Farkas Zoltán és képviselőtársa javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárcaálláspont az, hogy 

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

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  
További indítvány nincs az előterjesztésben. Kérdezem, hogy esetleg van-e olyan 

indítvány, amelyet nekünk még tárgyalnunk kellene. (Senki nem jelentkezik.) Nem tudunk 
ilyenről. Akkor az első napirendi pontot lezárom. A tárca képviselőinek köszönöm a 
jelenlétet. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú 
törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 
Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmazásáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító indítványok 
megvitatása. Köszöntöm a helyettes államtitkár urat és a főosztályvezető-helyettes urat! A 
kiegészítő ajánlástervezet szerint fogunk haladni.  

Az első ebben a sorban Varga Géza képviselőtársunk indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 2. indítvány szintén Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont dr. Turi-Kovács Béla bátyánk indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 4. indítvány Magyar Zoltán és képviselőtársa javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. indítvány Obreczán Ferenc indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen. 
A 6. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 7. indítvány Magyar Zoltán és képviselőtársa javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 8. indítvány Varga Gézáé. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot 
sem kapott. 

A 9. indítvány Turi-Kovács Béla bátyánké. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 10. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 11. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 12. indítvány Lengyel Szilvia javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 13. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 14. indítvány Szabó Rebeka javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 15. indítvány Magyar Zoltán és képviselőtársa javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 16. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 17. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) …Nagyon jó indítvány! 

(Derültség.) Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 18. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 19. indítvány Sáringer-Kenyeres Tamás javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 20. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 21. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 22. indítvány Varga Géza indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 23. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. (Megérkezik 
Harangozó Gábor.) 

A 24. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 25. indítvány Szabó Rebeka javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Bocsánat, nem jelentettem be, de az indítvány összefügg – 
most már látom – a 27., a 30., a 32., a 41., a 43., a 46., az 50. és az 53. indítványokkal, ezt 
majd megpróbáljuk követni. Így együttesen kérdezem újra a tárca álláspontját. 

  
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Együttesen sem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Meg kell számolnunk az egyharmados szabály miatt, 
hogy hol tartunk, ezért kérem, hogy ki az, aki nem támogatja, kézfeltartással kérném szépen 
jelezni, és ezt is kérem szépen megszámolni. (Szavazás.) 12 nem. Akkor 17 szavazati jog van, 
az egyharmad 6 fölött lenne, tehát egyharmadot sem kapott a javaslat.  
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A 26. indítvány Lengyel Szilvia javaslata, amely kapcsolódik a 28., a 31., a 33., a 42., 
a 44., a 45. és az 54. indítványokhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három, ez 
kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Innentől kezdve megpróbálom figyelni az összefüggéseket.  
A 27. és a 28. javaslatról döntöttünk. 
A 29-esről, Varga Géza javaslatáról kell döntenünk. A 29. indítvány Varga Géza 

javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 30. és a 31. indítványról döntöttünk. A 32. indítványról is döntöttünk. A 33. 

indítványról is döntöttünk. 
A 34. indítvány a következő, amely Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja a 34-

esről?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Három, ez 
kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 35. indítvány Gőgös Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 36. indítvány Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 37. indítvány ugyancsak Varga Géza javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 38. indítvány Obreczán Ferenc javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
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ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez erős többség – most így nyilatkozom. 

A 39. indítvány ugyancsak Obreczán Ferenc javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnézést, elnök úr, 

támogatnánk, de a 38-asban – többen a kisebb – benne van, a 38-ast betámogatjuk, de ez 
részben ugyanaz, mint a 38-as, tehát nem tudom, hogy így van-e értelme erről külön dönteni.  

 
ELNÖK: Igen, én kénytelen vagyok feltenni a kérdést, mert előttünk van.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó, akkor 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Majd utána koherenciazavar és egyéb kapcsán a jogi főosztály kiszűri, 

hogyha átfedés van. A 39. indítványt a tárca tehát támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Erős többség. 

A 40. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Szabó Rebeka és Lengyel Szilvia következő javaslatáról már döntöttünk.  
A 45. indítványnál tartunk szerintem, Magyar Zoltán javaslatánál. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Szerintem a 48-as a következő indítvány, Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 49. indítvány Obreczán Ferenc javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A 49-est, Obreczán Ferenc ezen indítványát nem támogatják. Erre kaphatunk 

egy indoklást? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. Jogilag 

kivitelezhetetlen. Amit itt a képviselő úr megfogalmaz, azt a jogban úgy mondjuk, hogy a 
halott jogra való hivatkozás. Itt nem mást kér a képviselő úr – próbálom a legegyszerűbben 
mondani –, mint hogy a jelenleg hatályos termőföldtörvény alapján kötött haszonbérleti 
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szerződésekre kívánja ennek az új földforgalmi törvénynek a hatálybalépését követően is 
fenntartani a jelenlegi, ’94. évi LV. törvény szabályozását, miközben az idő közben 
értelemszerűen idő hatályon kívül lesz helyezve. Tehát egy olyan, majdan hatályon kívül 
helyezendő törvényt kíván életben tartani, amely akkor már nem lesz meg. Ha most én azt is 
mondanám, hogy támogatja a tárca, szinte biztos, hogy az alkotmányügyi bizottságon nem fog 
tudni keresztülmenni. Ezért nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Értem. Én viszont javaslatot teszek arra, hogy ez az indítvány maradjon 

talpon, tehát minimum egyharmadot kapjon, mert értem a szándékát, hogy mit szeretnének 
vele. A jogi részéhez nem értek, és értem a jogi szempontból fennálló helyzetet, hogy ezt nem 
lehet átvezetni esetleg rendelettel – ezt nem is kezdem itt forszírozni. Rendkívül leleményesek 
szoktak lenni a jogász kollégák, amikor egy nehéz helyzetet meg kell oldani, tehát adok nekik 
esélyt, szeretnék esélyt adni nekik, hogy ezt is megoldják. Ezért én javasolni fogom ennek a 
támogatását, minimum az egyharmados támogatását, és ezt itt rögtön el fogjuk dönteni a 
szavazás során.  

Ha nincs további kérdés, akkor kérdezem, ki az, aki támogatja ezt az indítványt. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez erős többség. Utána majd önök az 
alkotmányügyi és egyéb bizottságban biztosan felfejtik még ennek a titkát. A bizottságunk 
tehát támogatja ezt az indítványt.  

Úgy tudom, hogy az 50-est már megtárgyaltuk. 
Az 51. indítvány, Varga Géza javaslata következik. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Lengyel Szilvia ezen indítványa, az 52-es önálló lábon van, ezért a tárcát kérdezem az 

52. indítvány kapcsán.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott a 3 szavazattal. 
Szabó Rebeka következő indítványát már tárgyaltuk.  
Az utolsó indítványt is tárgyaltuk, amely Lengyel Szilviáé.  
Kérdezem, hogy van-e tudomásunk olyan indítványról, amelyről döntenie kellene még 

a bizottságnak. (Nincs jelzés.) Nem tudunk ilyen indítványról, mi magunk sem, hozzánk sem 
érkezett. Ezért ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen.  

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

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról első helyen kijelölt 
bizottságként 

A 3. napirendi pontra térnénk rá: az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításáról szóló törvénytervezethez a bizottságunk 
bizottsági módosító indítványt szándékozik benyújtani mint első helyen kijelölt bizottság. 
Ezeket a módosító indítványokat képviselőtársaim megkapták. Bizonyára figyelték, hogy elég 
komoly küzdelmek zajlottak le itt az elmúlt időszakban ezzel az erdőtörvénnyel 
kapcsolatosan, ami igazából az erdőben való lovaglás és szabadidő-eltöltés egyes 
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változatainak a szabályait próbálja meg rendezni, így aztán az egyéb turizmust, amely a 
gyalogló-, sétálóturizmushoz és a kerékpáros-turizmushoz is kapcsolódik. Úgy tűnik, hogy 
ebben a végső verzióban most már körvonalazódik, főleg ha benyújtjuk esetleg ezeket a 
módosító indítványainkat, ezt a két módosító indítványt, a végső verziója az eredetileg 
benyújtott törvényjavaslathoz képest.  

Az előterjesztő felhatalmazott a képviseletére, miszerint ismeri a tervezetet, amelyet 
jeleztünk és közöltünk vele, megismerte, és mind a kettőt támogatja. Én ezt előzetesen 
szerettem volna elmondani a bizottság tagjainak, tehát az előterjesztőt ezennel képviselem, aki 
igenlően nyilatkozott erről a két módosítóindítvány-tervezetről.  

Kérdezem a tárcát, hogy a tárca ismeri-e a két tervezetet, és mi a véleménye azokról.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Mind a két módosító javaslatot ismerjük, és támogatjuk is azoknak a 
bizottság általi benyújtását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a kérdés, észrevétel kapcsán a 

bizottság tagjai részére. Van-e ilyen? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor viszont 
szavazásra kerülhet a sor.  

Először azt a bizottsági módosító javaslatot teszem fel szavazásra, amely a főcímben 
aláhúzott szöveggel kiegészítené, hogy: „valamint a polgárőrségről és a polgári tevékenység 
szabályairól szóló…”, így indul a javaslattervezet. Javasolja-e a bizottság, hogy ezt a 
módosító indítványt, amely a 2. §-t nyitja meg, benyújtsa a bizottság? Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A második, amely az 1. §-t nyitja meg, és további több szakaszra bontva tesz 
javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy ezt az indítványsort bizottsági 
módosítóként benyújtsuk. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén erős 
többség.  

A bizottságunk tehát mind a két indítvány esetében úgy döntött, hogy azt benyújtja.  
Nálam nincs olyan indítványtervezet, amelyről még döntenünk kellene, nem tudunk 

ilyenről, (Nincs jelzés.) a tárca sem tud ilyenről.  
Ezt a 3. napirendi pontot is lezárjuk. Köszönöm szépen a tárca képviseletét. 

Tájékoztató a tojástermelés aktuális piaci helyzetéről 
A 4. napirendi pontban tájékoztatót szeretnénk meghallgatni a tojástermelés aktuális 

piaci helyzetéről. Végh László elnök úr, valamikori országgyűlési képviselő, bizottságunk 
volt tagja mint a Baromfi Termék Tanács Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők 
Szövetségének elnöke levélben fordult hozzám, amelyben kérte, hogy adjunk lehetőséget arra, 
hogy e szakmai kérdésben az őket érintő mezőgazdasági tevékenység egyik jelentős 
területéről beszámolót tarthasson a bizottság előtt. Ezt egy több oldalas levélben felvezette, 
amely tartalmát illetően a magam részéről úgy döntöttem, és ezért kezdeményeztem ezt a 
napirendi pontot, hogy érdemes az előterjesztésüket, illetve a véleményünket meghallgatnunk. 
Bizottságunknak döntési jogköre nincs, nem kell hogy legyen. Ezzel a feltétellel 
kezdeményeztem a napirendi pont tárgyalását.  

Megadom a szót Végh László elnök úrnak.  
 

Végh László (Baromfi Termék Tanács Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és 
Tojástermelők Szövetsége) tájékoztatója 

VÉGH LÁSZLÓ (Baromfi Termék Tanács Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és 
Tojástermelők Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Köszönöm szépen a gyors 
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lehetőséget. Valóban gyorsan kellene cselekednünk, hiszen egy olyan jelentős ágazat 
problémáiról vagy lecsúszásáról beszélünk, ami akár nemzetgazdasági szempontból is 
meghatározó lehet, de az élelmiszerellátásban mindenképpen egy fontos tényező. Egy nagyon 
rövid áttekintést szeretnék adni, hogy min jutottunk túl mi, magyar tojástermelők.  

2012. január 1-jével életbe lépett az az Európai Unió által meghozott rendelet, 
közismert nevén a ketrecrendelet, amelyet be kellett vezetni. Magyarország is a közé a 
15 ország közé tartozott – bár nem az utolsók között volt –, amely nem tudta elvégezni időre, 
tehát a határidőre teljes mértékben az átalakítást, így gyakorlatilag külön megállapodásokat 
kötött a minisztérium az ágazat szereplőivel. Elmondhatjuk azt, hogy komoly és hatékony 
kormányzati segítséget, folyamatos együttműködést igényelt, de év végére, tehát a tavalyi év 
végére ugyanaz a tyúklétszám, -állomány megvolt, mint ami a 2012-t megelőző időszakban. 
Ott tehát egy hatékony segítség azt eredményezte, hogy további veszteséget legalább a 
létszám tekintetében nem könyvelt el az ágazat, bár a korábbi, azt megelőző 10-15 évben 
exportképesek voltunk, most importra szorulunk, hiszen a magyar fogyasztásnak körülbelül a 
75 százalékát tudjuk megtermelni, pedig olyan alapanyagokról van szó, amelyek közül 
gyakorlatilag a szóján kívül mindent elő lehet itt állítani, és a magyar emberek, a magyar 
termelők, a magyar gazdák még értenek is hozzá.  

Ez a változás azt eredményezte, hogy ez egy adminisztratív beavatkozás volt, 
mondhatni úgy, hogy durva, hiszen határidőhöz kötötte. Ezt nyilván érezte az Európai Unió is, 
hiszen kétszer módosította ezt a határidőt, de most már tovább nem húzta-halasztotta az ügyet, 
és be kellett vezetni. Ez a magyar termelők számára is egy komoly beruházási igényt jelentett. 
Volt hozzá európai uniós támogatás, ami körülbelül 40 százalék volt, a többit hitelből vagy 
saját forrásból kellett biztosítani. Ez végül is meglett, és ha nem is ugyanazok a termelők és 
nem is ugyanolyan technológiával, tehát mondjuk átálltak mélyalmosra, de megoldották ezt a 
problémát.  

A tavalyi év a tojástermelők számára pontosan ebből következőleg, mivel egy 
hiánypiac keletkezett, és az Európai Unió által hozott megállapodás, amely 2012. január 1-je 
és június vége közötti időszakra vonatkozott, hogy a régi ketrecekben is lehet még tartani 
tyúkokat, de csak ipari felhasználásra lehet vinni az onnan származó tojást, ebből 
következőleg egy komoly hiány keletkezett, ami egy hisztérikus áremelkedést hozott, ami 
viszont arra késztette a baromfiágazat esetleges más szereplőit, illetve más ágazatok 
képviselőit is, hogy elkezdtek tyúkokat telepíteni, mivel egy jó konjunkturális helyzet volt. Ez 
viszont azt eredményezte – folyamatosan lehetett látni a tavalyi árakon –, hogy januárban, 
illetve februártól egy magas ár volt, és folyamatosan csökkent, karácsonyra már készletekkel 
rendelkeztek a termelők, tehát egy túltermelés kezdett kibontakozni. A januári, februári még 
egy elfogadható ár volt, de utána egy árzuhanás következett, és ilyen húsvétot a tojáságazat 
még soha nem élt meg, hogy a termelők a raktáraikban tologatták ide-oda a tojásraklapokat, 
mert nem volt annyi igény. De ez nemcsak Magyarországra vonatkozik, hanem úgy általában 
Európára.  

Ebből fakad a legnagyobb problémánk. Azon kívül, hogy mi tudomásul vesszük, és 
ezt a ciklikusságot meg is éltük az elmúlt 50 év alatt, gyakorlatilag folyamatosan, hogy húsvét 
után, tavasz végén, nyár elején a háztáji tyúkok belépésével van egy komoly áresés, hiszen 
kevesebb az áruházakban vásárolt tojás, mert a háztáji tyúkok az igény bizonyos részét 
ellátják, de most ez egy extrém helyzet, ami az idén kialakult. Nagy importnyomás van, ami 
alapján úgy döntöttünk, illetve kértük is, hogy itt ezt elmondhassuk, hogy az import és a 
feketeimport vagy a nem szabályosan bejövő import olyan árzuhanást okoz, olyan extrém 
helyzetet teremt itt Magyarországon, ami még tetézi azt a problémát, ami amúgy is megvan. 
Jelen pillanatban körülbelül olyan 4-5 forinttal kevesebbért tudják a termelők értékesíteni az 
áruikat, illetve a megtermelt tojásokért, mint amennyibe az kerül, és ebben legalább 2-3 forint 
az, ami a szabálytalan import, beérkezett import miatt van, és megítélésünk szerint lenne 
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olyan mód, amivel a kormány, illetve az állam által megtett eddigi erőfeszítéseket is 
hatékonyabbá és eredményesebbé lehetne tenni. Ezért javasoljuk, illetve minden fórumot 
megragadunk ahhoz, hogy javasoljuk, és próbálnánk partnereket találni ahhoz, hogy azt a 
3/2010.(VII.5.) számú VM-rendeletet, amely szabályozza azt, hogy az importot az importáló 
cégek be kell hogy jelentsék, hogy az állam, illetve a hatóságok kontrollt tudjanak gyakorolni, 
ez azt jelenti, hogy a rendeletben elvileg az szerepel, hogy két nappal előtte be kell jelenteni 
az érkezés időpontját, hogy milyen áru és hova érkezik, de mondjuk ezt csak öt tonna felett 
kell bejelenteni. Mi azt szeretnénk, hogyha mindent be kellene 2 nappal előre jelenteni.  

Jelen pillanatban ez kijátszható, és nagyon érdemes végignézni azt, hogy van három 
vagy négy megye, ahol bejelentés egyáltalán van. Mivel ennek a rendeletnek van egy olyan 
passzusa is, hogy amennyiben néhány alkalommal pontosan és az ellenőrzésnek megfelelően, 
szabályosan bejelentették és importálnak, akkor utána elegendő, a hatóság engedélyével 
elegendő egy havi összesítőt küldeni, tehát nem kell előre bejelenteni. Csak hogy a számokat 
lehessen látni: Magyarországon a tojásfogyasztás körülbelül 2,4 milliárd a Statisztikai Hivatal 
számai alapján, megítélésünk szerint ennél egy kicsikével több. Ami a terméktanács, illetőleg 
a Tojásszövetség berkein belül körülbelül 4,2 millió tyúk által termelt tojás, az 1-1,2 milliárd 
között lehet, a fennmaradó 1,2 milliárdból, vagyis a feléből gyakorlatilag 107 millió az, ami 
bejelentésre kerül a NÉBIH-hez, tehát mondjuk azt, hogy az kontrollált; ez sem kontrollált, de 
ez legalább bejelentésre kerül. Ennek a nagy része egyébként héjas tojás, de van benne tojáslé, 
illetve tojáspor is. Ez körülbelül négy megye, négy megyében jelentettek be ilyet, és 
köztudomású tény, hogy például Bács megye nincsen benne, ahol komoly tojásmanipuláció 
folyik. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy körülbelül négy hónapja pont abban a 
megyében a NÉBIH által létrehozott központi akciócsoport egy igen nagy tojásfogást csinált, 
hiszen nyolcszáz-egynéhány ezer darab tojást, nem legális módon bekerült tojást találtak, és 
ez a megye egyáltalán nincs benne a bejelentésben. Mi tehát azt szeretnénk, hogy ne csak öt 
tonna felett kelljen bejelenteni, hanem mindent be kelljen jelenteni, és ne lehessen a 
hatóságoknak a mérlegelésére bízni azt, hogy szabályos-e vagy nem, tehát feltétlenül be 
kelljen jelenteni, és így az ellenőrzés lehetősége meglesz. Egyébként mi termelők, illetve a mi 
termelőink meg tudják mondani azt, hogy körülbelül hol vannak azok a csomagolóüzemek és 
átrakók, ahol ezek az illegálisan, áfásan bekerülő tojások átcsomagolásra, illetve a piacra 
kerülnek.  

Egyébként példás az együttműködés a NÉBIH-hel, tehát odáig eljutottunk, hogy ez a 
központi akciócsoport létrejött, a feltárás megvan. A következő feladat az lenne többek között 
ezzel is, hogy lehetséges legyen a meggátolása annak, hogy most is megfogták azt a céget, 
leleplezték azt a mennyiséget, de gyakorlatilag ez a cég két-három hét múlva újra tudta 
ugyanazt a tevékenységet folytatni.  

Itt nyilván ki kell térnem – de úgy tudom, hogy ez napirenden van – az áfakérdésre. 
Nyilván ez egy komoly megoldást jelentene az egész ügyre. Nyilván tudjuk azt, hogy milyen 
helyzetben van a magyar költségvetés, de valószínű – és úgy gondolom, ez Európára is igaz –, 
hogy ezt az egész áfaproblémát maga a cégek közötti adásvétel tekintetében át kellene 
tekinteni, mert nyilván nem lehet ezt csak Magyarországon megcsinálni, de mondjuk ha 
sikerülne lecsökkenteni az áfát, akkor ez jelentős mértékben megszűnne. Addig azonban 
mindenképpen szükséges lenne ez az ellenőrzés.  

Még egy nagyon fontos módosítást kellene végrehajtani, mégpedig azt, hogy 
amennyiben megfognak egy ilyen céget, akkor van nyilván adó- és egyéb eljárási szabály 
megsértése esetén fennálló büntetés, és ezeket a büntetési tételeket ki kellene egészíteni azzal, 
hogy egyszerűen zárják be azt a válogatót – az a legszűkebb keresztmetszet. Ha egy 
válogatóüzemet bezárnak, és azt adott esetben egy cégcsoportnak, amely az áfarendszert 
működteti, újra kell indítania, na, az legalább egy féléves folyamat. Igazából több termelő 
szerint be kellene zúzni azt a válogatógépet, amely egyrészt jelentős értéket is képvisel, 
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másrészt pedig amelynek a pótlása hosszú időbe telne, mert így két-három hét múlva 
újraindul a probléma, és ez legalább 2-3 forintot levisz a termelői átvételi árakból.  

Azt mi nem tudjuk megmondani, hogy az 1,2 milliárd tojásban a háztáji termelésből 
mennyi van, de készített az egyik tagunk egy felmérést, egy állapotfelmérést, amely nem 
pontos, de az áruház polcain lévő termékeket mérte fel gyakorlatilag abban az időszakban – ez 
a húsvét utáni időszakban volt –, amikor abból következtetve körülbelül olyan 500 millió 
tojás érkezhet be, friss áru, ebből legalább 20-25 százalék, ami ezekben az áfarendszerekben 
megy, és elég egyébként, ha a teljes piacon lévő tojásoknak egy évre levetítve körülbelül a 
10 százaléka megy át ilyen rendszeren, az már komoly árletörő hatású.  

Ezen kívül volt még egy javaslatunk, amit Budai államtitkár úr felé meg is tettünk, 
hogy azokat a stratégiai megállapodásokat, amelyeket az áruházakkal kötött a minisztérium, 
más ágazatban egyébként komoly eredményekkel jár, ezt tudom mondani például a tej, illetve 
a tejtermékek tekintetében – nyilván a tojástermelők egyébként le voltak tavaly egy kicsit 
lassulva, hiszen olyan árközegben dolgoztak, ami nem késztette őket komolyabb 
összefogásra, illetve tettekre, de az idei év ezt nyilván kihozta –, tehát azt a megállapodást, 
amelyet a minisztérium kötött, és a magyartermék-rendelet megszületése után a 
terméktanácsnak van egy saját, sok éve működtetett Koronás Tojás védjegye, azt szeretnék 
ebbe a BTT-vel kötött stratégiai megállapodásba belevenni, mivel ott egy olyan ellenőrzési 
rendszer, saját termelők által finanszírozott, saját maguk által a Koronás Tojás védjegy 
szabályzatában előírt ellenőrzési funkciókat lehet foganatosítani, ami nyilván a hatósági 
munkát különböző mértékben segíteni, illetve ki tudja váltani. Maguk tehát azok, akik a 
védjegyrendeletbe, illetve a védjegy tagságába belépnek, és azzal ellátják a termékeiket, és ha 
ezt a stratégiai megállapodás keretén belül működtetni is tudják az áruházak felé, akkor egy 
önellenőrzés jöhetne létre, amivel a termelők saját magukat tudnák korlátozni, illetve 
megfelelő fegyelmezett piaci viselkedésre késztetni.  

Összegezve: partnert szeretnénk találni ahhoz, hogy ez a VM-rendelet módosításra 
kerülhessen a kötelező, súlykorlát nélküli bejelentés, előzetes bejelentés tekintetében, illetve a 
szankciók tekintetében, hogy olyan szankciót alkalmazzon a magyar hatóság, ha hatalmas 
nagy munkával egyébként sikerül feltárnia, amely megakadályozza azt, hogy két-három hét 
múlva újra működésbe tudjanak lendülni.  

Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előző három napirendi ponttal olyan ütemben 

haladtunk, hogy a tárca képviselői nem értek ide – erre a napirendi pontra Tarpataki Tamást 
és Kocsisné dr. Molnár Ildikót jelölték ki –, és így majd kénytelenek leszünk nekik az írásbeli, 
szövegszerű jegyzőkönyvet elküldeni, mert itt olyan kérdések merültek fel, mint a rendelet 
formájában való módosítás, amelyek nem a parlament és a bizottság hatáskörébe tartoznak. 
Ennyit szerettem volna megjegyezni azelőtt, hogy átadom a szót a bizottság tagjainak kérdés, 
észrevétel megtételére. (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások, reflexiók 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos meg kell 

állapítanunk, hogy ismét ugyanazzal a problémával találkozunk, ami általában sújtja a magyar 
agráriumot és a magyar élelmiszeripart. Alapvetően nem az a baj, hogy az importtal kell hogy 
versenyezzünk, amivel adott esetben még képes is lenne felvenni a versenyt az egyes 
ágazatok szereplői közössége, hanem sajnos a feketeimport az, amivel képtelenség 
versenyezni, és ez egy olyan óriási probléma, ami, jól látjuk, sorban hozza nehéz helyzetbe, 
adott esetben csőd közeli vagy akár csődhelyzetbe is azokat a legálisan működni kívánó 
termelőket, feldolgozókat, akik nem tudják állni a versenyt. A 27 százalékos áfa egy olyan 
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jelentős csáberő az egyes piaci szereplők számára, aminek, látni kell, nagyon sokan nem 
tudnak, adott esetben nem is akarnak ellenállni. Régóta húzódó vita, és talán itt, ebben a 
körben mindannyian egy platformon vagyunk, amikor az élelmiszerek áfájának a 
csökkentéséről esik szó. Nyilván ennek a költségvetési vonzatát is látni kell és érteni kell, 
tehát a mérleg serpenyőjét mind a két oldalról szükséges szemlélni, de azt hiszem, újabb és 
újabb muníciót kapunk ahhoz, hogy az élelmiszerek áfájának a csökkentése érdekében, 
amennyiben ezt a költségvetés lehetővé teszi, emeljük fel a szavunkat, és saját eszközeinkkel 
próbáljuk meg ezt segíteni.  

Ugyanakkor komoly erőfeszítések történnek nálunk is, a kamarán belül is arra, hogy 
hogyan lehetne valamilyen formában szűrni, kezelni azt a beáramló feketeimportot, ami 
valóban ezt a lehetetlen helyzetet eredményezi. Mi folyamatosan tárgyalunk a NAV-val, hogy 
egy olyan közös munkacsoportot hozzunk létre, amely adott esetben megoldást kínálhat 
bizonyos esetekben a visszaélésekre, de természetesen ez nem fog egy teljes körű és átfogó 
megoldást nyújtani. Igazából csak a szomorú konstatálás jut most nekünk pillanatnyilag, hogy 
ez egy rettenetes helyzet, ami előállt, és talán közös kötelességünk és felelősségünk, hogy ez 
ellen a lehetőségeink szerint tegyünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Dr. Ángyán József és Harangozó Gábor 

jelentkezik.) Elnézést, Harangozó Gábornak kell előbb szót adnom, utána Ángyán József 
következik.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a 

beszámolót a helyzetről. Szeretném előre leszögezni, hogy véleményem szerint is 
támogatnunk kell minden olyan javaslatot, amely ezt a helyzetet valahogy kezelni tudja, 
hiszen nemcsak a tojáságazatban, hanem – ahogy Győrffy képviselőtársam mondta – az egész 
hazai élelmiszerágazatban elsősorban a magas áfa miatt olyan nagymértékű lett gyakorlatilag 
a feketegazdaság, amivel a legálisan tevékenykedők nem tudják felvenni a versenyt, és nem 
az olcsó import öli meg a hazai élelmiszerágazatot, hanem ez a feketegazdaság, amelynek 
nyilvánvalóan úgy lehetne egyértelműen véget vetni, hogyha az áfakérdést sikerülne valahogy 
megoldani. Ezért én is ahhoz csatlakoznék, hogy kormányzati prioritást kellene élveznie, és 
ha nem is teljes körűen, mert arra nyilvánvalóan nincsen megfelelő költségvetési fedezet, de 
azoknál a termékeknél, ahol ez a legnagyobb problémát okozza, muszáj lenne az áfával 
valamit lépni. Nagyon jól tudja mindenki, 5 százalékért lepapírozzák a szükséges papírokat, 
amivel gyakorlatilag ilyen kamuimportként lehet az országban elhelyezni ezeket a termékeket. 
Ezzel az árelőnnyel egyszerűen nem lehet versenyezni.  

Mindemellett amíg ebben nem születik döntés, addig – most nincs itt a minisztérium, 
de a jegyzőkönyvön keresztül is mondom – erősen megfontolandónak és támogatandónak 
tartom én is azt, hogy minden olyan adminisztratív lépést, ellenőrzési lépést, hatósági fellépést 
erősíteni kell, amely által ha valahol tetten érhető ez a visszaélés, akkor ott a legsúlyosabban 
fel lehet lépni, és legalább ezzel a fenyegetettséggel el lehet tántorítani azokat, akiket el lehet 
tántorítani ettől a visszaéléstől. A baj az, hogy ezt sokszor olyan jól le lehet papírozni, hogy 
nem is lesz az feltétlenül törvénysértő, csak erkölcstelen. Ezért az igazi megoldás, még 
egyszer mondom, az áfakérdés megoldása lenne, de addig is jó lenne, ha a minisztérium 
ezeket a javaslatokat meg tudná fogadni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Mindenekelőtt köszönöm a 

tájékoztatást, azt hiszem, a legautentikusabb helyről kaptuk, ezek igazán fontos információk. 
Az áfa nyilván egy általános, generális probléma, de azért itt jó néhány olyan dolog is 
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felmerült, ha jól értem, amin ha módosítana a kormány, akkor az sokat segítene a helyzeten. 
Én ezekre szeretném még egyszer felhívni a figyelmet, ha ezt jól értettem, és nyilván akkor 
ezt a bizonyos 2010-es kormányrendeletet módosítani kellene – ez egy egyszerű kérdés, és azt 
hiszem, itt meg kell feleljen a szabályozás annak, amit a magyar szereplők e tekintetben a 
normális működéshez kérnek. Majd megkérdezném, hogy folyik-e erről valamifajta tárgyalás 
a kormánnyal, hogy ez módosuljon, mert ezt nem mondtad, de valószínűnek tartom, hogy 
igen.  

A bejelentés szigorítása. Én abszolút egyetértek ezzel, sőt az értékek leszállításával is. 
Miért kellene csak öt tonnától bejelenteni a beérkező árut – nem is igazán értem, hogy miért –
, én tehát ezzel abszolút, sőt az ellenőrzés szigorításával is egyetértek.  

Nagyon fontos lenne szerintem – és valószínűleg ennek sincs akadálya –, hogy a 
stratégiai megállapodásba, amit ezekkel az áruházláncokkal kötött a tárca, bekerüljön a tojás 
is; annál is inkább, mert itt meglepetten azt láttam, hogy az importtojás aránya épp a TESCO-
nál a legmagasabb az ellenőrzésetek szerint, ez 52 százalék a TESCO-nál. Valahogy 
figyelmeztetni kellene a kormány stratégiai partnerét, akivel stratégiai megállapodást 
kötöttünk, a negyven cég egyike éppen a TESCO, hogy talán ez nem túl barátságos, és 
valamit tegyen annak érdekében, hogy ne ő legyen messze a vezető a tojásimportban 
Magyarországon.  

Én tehát a magam részéről azon túl, hogy van az áfa probléma, ahogy Győrffy Balázs 
és más is jelezte, ez egy alapprobléma, de ezek pedig olyan dolgok, amelyek szerintem 
módosíthatók, és a kormány valószínűleg meg is kell hogy tegye ezt. Ha az segít, hogy a 
bizottság biztatja a kormányt, hogy ezeket a lépéseket tegye meg, akkor ezt a fajta segítséget a 
bizottság részéről valószínűleg megkapjátok.  

Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.)  
Én magam is az elnök úr által elmondott egyik ponthoz kapcsolódnék, ez pedig a 

válogatóüzem bezárása vagy esetleg megsemmisítése is drasztikusabb esetben – láttunk már 
ilyet más országban, tehát nem egyedi a példa. Itt már átlépünk egy olyan területre, ami nem a 
mezőgazdasági jogalkotás és a mi témakörünk, akár még az áfa sem konkrétan, de bennünket 
is érint, hanem bűncselekmények esetén az eljárási rend és az utána való szankciók kiszabása. 
Való igaz, hogy több vállalkozás, több olyan tevékenység esetében érkezett olyan jelzés, hogy 
ha nemcsak az lenne a büntetés, hogy az az aktuális cég, kft., részvénytársaság akkor éppen 
megkapja a büntetést, hanem ha esetleg a tevékenységi kör, a telephely zárolásra kerülne, ha 
az eszközrendszer is zárolásra kerülne, netán azoknak, akik alapították azt a céget, a kitiltása a 
következő cégalapításból megtörténhetne, ezek lennének talán még azok az izgalmas lépések, 
amelyek valamilyen visszatartó erővel bírnának, és ha nem, akkor legalább kiszűrnék arra az 
időszakra ezeket a cégeket és személyeket és az eszközrendszereiket, akik ezt a törvénytelen 
eljárást alkalmazzák.  

Nekünk – a nekünk alatt most Bács megyét mondom – ugyancsak sok gondunk van az 
illegális borimporttal és annak az infrastruktúrájával, az egésszel, ami a szállító járművektől 
kezdve a tartályokig és gépek, berendezések, szivattyúkig tart. (Megérkezik Tarpataki 
Tamás.) Ha azokat kivonjuk a forgalomból, akkor roppant nehéz újra megindítani a 
nemkívánatos jelenséget egy ikszedik cég nevén, ugye? Mert valamilyen csoda folytán az 
előző kormány bejelentette, hogy céget alakítani három nap alatt lehet – szerintem ez volt az 
igazi lökés a gazemberek térnyeréséhez. Aztán most a jogalkotó a mai kormány, a jelenlegi 
kormány idején próbált visszavenni, hogy akkor nézzük már meg, hogy hol van a telephely 
meg a székhely, meg aki figyeli a NAV által feltárt adóhátralékosok listáját, látja, hogy egy 
lakásba bejelentkeztek ötven-hetvenen, nem tudom, hányan, százan vagy kétszázan, és 
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valamiért ott temetik el a cégüket. Most tavasszal volt egy igen erőteljes, sokak által nem 
kedvelt kötelezettség, hogy minden cégnek újra be kellett jelentenie, hogy hol tetszik lenni, ki 
az ügyvezetője, mi a cég tevékenysége és hol a telephelye. Ez pont ezeknek a kiszűrésére 
szolgál, a nemkívánatos jelenségeknek a kiszűrésére, ami sajnos a jogszabályszerűen működő 
cégeknek egy nehézséget jelent, szinte vegzálásnak érzik, hogy a hatóság és az államigazgatás 
már megint mit kér tőlünk, de tudjuk, hogy a másik oldalon meg éppen a nemkívánatos 
szereplők beazonosítása és kiszűrése lenne a cél.  

Én ebben a témakörben azt is elképzelhetőnek tartom, bár nem tudom, hogy a 
jogszabályi oldalon meddig terjeszkedhetünk az egyéb jogosítványokkal kapcsolatban, 
amelyek egy cég tulajdonosát és alapítóját megilletik, hogy az üzem fizikai bezárása vagy 
megsemmisítése, netán az új cégalapításából való kitiltása véleményem szerint még az az 
eszköz, amely nem sérti az egyébként a szabad vállalkozásalapítási jogot – azért nem sérti, 
mert ő már valamilyen szabálytalanságot elkövetett, neki tehát már nincs meg ez a fedhetetlen 
jogosítványa.  

Közben megérkezett Tarpataki úr. Jeleztem, hogy mivel késve képviselteti magát a 
tárca, azt fogom javasolni, hogy az írásbeli jegyzőkönyvet, ahogy elkészül, illetve az itt 
elhangzottakat külön juttassuk el majd a főosztályvezető úrnak. Talán nem tudjuk most 
hirtelen visszaadni a Végh elnök úr által elmondott felvetéseket, de arra mindenféleképpen ki 
szeretnénk térni, hogy javasolja a 3/2010.(VII.5.) számú VM-rendelet módosítását, 
újragondolását és az esetleges konzultációt erről. Felmerült itt, hogy miért csak az öt tonna 
feletti árukészletre van bejelentési kötelezettség. Megemlítjük, hogy ha ez alá visszük, ha még 
kisebb lesz ez – az Unióval komoly vitánk volt ám ebben annak idején –, egy nagyon komoly 
jelentési mennyiséget indukálna, ezt is őszintén mondjuk meg, hogyha ez lejjebb szállításra 
kerülne, és netán még az is felmerül, hogy az Unió harapós hangulatában mit szól ehhez, erre 
is oda kell figyelnünk. Én nagyon mellette vagyok, mert más ágazatnál is láttam azt a 
jelenséget, hogy a jogszabályellenesen működő és felfedett cégnél a tevékenység rövid időn 
belül újraindul, egyszerűen mert az eszközrendszere megmarad ott. Az elnök úr arra tett 
javaslatot, hogy például a szűk keresztmetszet, a válogatóüzemek bezárása, megsemmisítése, 
a gépelkobzás és minden egyéb is felmerülhet, hogy miért nem terjeszkedhetünk ki a 
bűnüldöző szervek eljárása körében arrafelé is, és akkor már jóval nehezebb lenne a dolog, 
jogilag ugyan megalakíthatják a céget, de nem tud működni, tehát idáig jussunk el.  

Ami nekem szimpatikus, és ez eléggé kedvünkre való, a védjegyrendszer erősítése, 
amit én nagyon dicsérek és támogatok, hiszen ha figyelik, 2010 óta kőkeményen minden 
fórumon fellép ez ügyben maga a bizottság is, de mi szerények vagyunk, a lehetőségeink 
szerényebbek egy államigazgatási szervnél, de civil szervezetek a magyar termékek 
fogyasztására ösztönzik a lakosokat. Ebben én nagyon nagy lehetőséget látok, és hála istennek 
azok a multinacionális cégek, amelyek eddig alig forgalmaztak magyar terméket – most nem 
nevesítem őket –, a múltkor akciót hirdettek meg, hogy most már 60 százalékos szintre 
felemelték a magyar termékek arányát. Igen, rákényszerültek, mert a vevőközönség 
egyszerűen nem megy be abba a nagykereskedelmi áruházláncba, ahol nem találkozik magyar 
termékkel. Itt visszatükröződve látom a munkánk gyümölcsét, hogy hála istennek a magyar 
fogyasztók fogékonyak arra, hogy magyar terméket vásároljanak. És ezt most a hungarikum 
rendszerében is meg lehet tenni, ott is lehet végjeggyel élni, de a magyar termék, a magyar 
áru, a hazai termék fogalmi körében is. Én mindenkinek, aki egységesen beazonosítható 
termékkörrel rendelkezik, így a tojástermelőknek is javaslom, hogy nagyon erősítsék meg, a 
saját belső hierarchiájukban próbálják meg a rendszert üzemeltetni, ebbe külsősök nem 
fognak beleszólni, önmaguknak az érdekelteknek, a termelőknek kell oda beengedni valakit, 
elfogadtatni velük a jelölési szabályokat, a jelzést – a Koronás Tojás jelzést említette itt az 
elnök úr –, a nemkívánatos szereplőket meg nem kell oda beengedni, sőt meg kell vonni tőlük 
a jelölés használati jogát. Nyilvánvaló, hogy ez annak az érdekkörnek a feladata kell hogy 
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legyen, amely ebben érdekelt, ebben a kormány, a jelenlegi kormány csak abban tud segíteni, 
hogy minden eszközzel, óriásplakátokon, a médiában, az üzeneteivel támogatja, hogy, kedves 
fogyasztók, ha már tehetik, legyenek szívesek a magyar árut megkeresni. Így tudunk segíteni 
abban, hogy a nemkívánatos, nem jelölt és szabálytalanul behozott – s a többi, s a többi – 
termékektől elforduljanak a fogyasztók. Úgyhogy én a jelölésre külön hangsúlyt fektetnék, 
örülök neki, hogy ez irányba is komoly lépéseket tett a szövetség.  

Ezen gondolatok elmondása után megadom a szót Tarpataki úrnak. 
 
TARPATAKI TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit! Először is szeretnék elnézést kérni amiatt, hogy késve 
érkeztem ide, az elnök úrtól is és (Végh Lászlóra nézve:) az elnök úrtól is. Szerencsére az 
előadást megkaptuk mi is, így tisztában vagyok vele, hogy mi volt benne, noha az 
elhangzottakat természetesen nem hallottam. A távolmaradásomnak vagy a késői 
érkezésemnek igen prózai oka van: mint azt önök is tudják, az elektronikus útdíjrendszerrel 
kapcsolatos törvény elfogadásra került, azt már el is küldték aláírásra, és egy utolsó 
pillanatban bekerült módosító értelmében a kormány felhatalmazást kap arra, hogy részbeni 
mezőgazdasági mentességek részletes szabályait kidolgozza, és egy ezzel kapcsolatos 
egyeztetésen kellett részt vennem, nem tudtam onnan korábban eljönni – úgy gondolom, hogy 
ez is kiemelkedően fontos dolog. Úgyhogy még egyszer az elnézésüket kérem.  

Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Valóban röviden reagálnék.  
A VM rendelkezik egy tojásstratégiával, amit a BTT-vel karöltve dolgoztunk ki. 

Ennek a legfontosabb célkitűzései természetesen a tojástermelés és – értékesítés, a belföldi 
értékesítés növelése, ezzel párhuzamosan az importnyomás csökkentése, valamint az 
ellenőrzések és az élelmiszerbiztonság javítása. Igazából a legfontosabb lépés, amit ez a 
stratégia megfogalmazott, megtörtént, tehát a NÉBIH-nek és a NAV-nak a megfelelő 
rendszerei összevezetésre kerültek – erre Végh úr is kitért, hogyha minden igaz. Ez valóban 
nem értékelhető teljes sikerként, ez egy részsiker, egy első lépés, ami azonban nagyon-nagyon 
fontos, és azért kérem, hogy ezt mindenki sikerként könyvelje el. Ez lehetőséget biztosít arra, 
hogy az importőröket, az olyan importőröket, akik nem megfelelő minőségű árut hoznak be, 
akik ellenőrizetlen eredetű árut hoznak be, nem az élelmiszerbiztonsági előírásoknak 
megfelelő árut hoznak be vagy terjesztenek, azokat adminisztratív módon sokkal 
hatékonyabban kiszűrjék, illetve a kockázatbecslés hatékonyságát lényegesen növeli a két 
rendszer összevezetése. Úgyhogy ez, mint mondtam, egy első lépés.  

Természetesen a VM továbbra is nyitott arra, hogy akár a saját rendeletei 
felülvizsgálatával, akár új szabályok bevezetésével tovább növelje az ellenőrzési rendszer 
hatékonyságát, és ez ügyben bármikor szívesen folytatunk konzultációt.  

A tojásstratégia, amit említettem, be fog illeszkedni egy tágabb baromfistratégiába, 
amely jelenleg elkészítés alatt áll, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy adott esetben magát a 
tojásstratégiát is újabb szükséges elemekkel építsük tovább.  

Még egy dolgot látok igen fontosnak azzal kapcsolatban, hogy az említett problémák 
jobban kezelhetőek legyenek, ez pedig a szakmaközi szervezetek létrejötte. Örömmel 
jelenthetem, hogy a szakmaközi szervezetek létrehozásáról szóló részletes szabályokat 
tartalmazó VM-rendelet is aláírás alatt van tudtommal, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy 
ágazatonként egy szakmaközi szervezet létrejöjjön, amelynek deklarált célja, hogy az ágazati 
önszabályozás sokkal hatékonyabbá váljon ezek által.  

Még egyszer elnézést kérve a késésért, és természetesen nyitottan mind a további 
konzultációra, mind az elnök úr által említett védjegyre és a pozitív vásárolói kampányokra, 
köszönöm szépen.  

 



 21 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt kérem, hogy ez a kapcsolat, ez a szoros kapcsolat 
maradjon meg, az előbb említett kérdésekben szakmai konzultáció kövesse a mostani 
bizottsági meghallgatást, és a realitások talaján fogadják el azokat az észrevételeket, amelyek 
a szakmai szervezettől érkeznek.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Végh László elnök urat és Tarpataki urat kérem, hogy ha bármilyen tovább 
kérdésben hozzá akarnak szólni, jelezzék, és akkor megadom a szót, mert hamarosan le 
fogom zárni ezt a napirendi pontot is. (Jelzésre:) Igen, Tarpataki úr jelentkezik. 

 
TARPATAKI TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak egy megjegyzés az 

előbbiek megerősítésére: holnap a BTT ülésén fogok ott ülni. Köszönöm szépen.  
 
VÉGH LÁSZLÓ (Baromfi Termék Tanács Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és 

Tojástermelők Szövetsége): Én tisztelettel megköszönve jelzem, hogy nem panaszkodni, 
olyan szempontból nem panaszkodni jöttem, csak úgy éreztük, hogy a minisztérium berkeiből 
ki kell egy kicsit szakadni, hogy egy szélesebb körű támogatást kapjunk, vagy hogy nagyobb 
figyelemfelhívással éljünk annak érdekében, hogy egy kicsit gyorsabban lehessen cselekedni. 
Nem panaszkodva én azt gondolom, és az előző mondandómban el is mondtam, hogy példás 
együttműködés volt, és azt is nagyon jól tudom, hogy a NÉBIH-NAV-együttműködés mit 
hozott, de azt is nagyon jól tudjuk, és látjuk azt, hogy tehát a szándék megvan, de ahhoz, hogy 
egy központilag létrehozott hivatali rendszer, amely egy hatalmas nagy rendszer, működésbe 
lépjen, ahhoz egy központilag irányított rendszert kellett életbe léptetni, mert nem biztos, 
hogy a megyei vagy a kormányhivatali rendszerben ez ilyen hatékonysággal tudna a megyei 
szinteken működni. A következő lépést együtt kell végigcsinálnunk, ezért nyilván a 
termelőknek is van ebben feladatuk, többek között ez a védjegykérdés, amit már egyébként 
vagy hat-nyolc éve létrehoztunk, de igazából hogyha ebben a kormányzati együttműködésbe, 
megállapodásba vagy stratégiai megállapodásokba ezt bele tudjuk foglalni, akkor, igen, lehet 
feladatunk, sőt lesz feladatunk saját magunk között is ebben az ügyben.  

Még annyit, hogy miért sürgető ez a dolog, hiszen még két érvágás vagy nehézség 
van, vagy pluszköltség merült fel ebben az ágazatban. Az egyik a szalmonella, amit 
kötelezővé tett az Európai Unió, a támogatást gyakorlatilag az egyötödére csökkentették, ezt 
is leírtuk. És – visszatérve Ángyán képviselő úr kérdésére – természetesen gyakorlatilag 
minden illetékesnek eljuttattuk ezeket a javaslatainkat, csak az volt az indok, hogy egy kicsit 
szélesebb körben tudjunk tájékoztatást adni, illetve támogató partnereket keresni.  

A másik pedig nyilván ez az útdíjkérdés, ami most van. Nyilván erre is fogadóképes a 
minisztérium, és az illetékes tisztviselői ezt karbantartják, de az is egy komoly kérdés, hogy 
mennyit kell fizessünk azért, hogy el tudjuk juttatni a termékeinket bárhova, hiszen nem Pest 
megyében kerül előállításra ez a sok tojás.  

Köszönöm szépen a lehetőséget és hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az itt elhangzottak szerint kérném szépen az 

együttműködést a későbbiekben. A jegyzőkönyvet eljuttatjuk Tarpataki úrnak, erre megkérem 
a titkárságot.  

Ezt a napirendi pontot is lezárom, köszönöm a tájékoztatást.  

Egyebek 
Az egyebekben egy rövid kérdésem, kérésem van a jelen lévő Obreczán Ferenchez, 

hiszen ő az egyik aláírója egy öt képviselő által jegyzett indítványnak, amelynek kapcsán 
jeleztük, hogy azt nem tudjuk ebben a formájában napirendre venni, ez a földhasználat és 
bejegyzés körüli témakört feszegeti a mezőgazdaság, agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó, 
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hosszú nevű törvénnyel kapcsolatosan. Ennek most lejár az egyhónapos napirendre való 
vétele itt a bizottságon belül, ezért kérem szépen a képviselő urat, hogy ha ebben a formában 
nem tudják továbbvinni, akkor képviselőtársaival vonják vissza, vagy új változatban 
terjesszék be – ez lenne a kérésem. Örvendi László, Győrffy Balázs, Jakab István és Pócs 
János még az aláírói, átadom majd ezt az indítványt. Kérem, hogy a mai napon nyilatkozzatok 
erről, legyetek szívesek, itt a bizottság titkárságán az előbb említett urak valamelyikével 
együttesen.  

Most látott napirendtervezetünk hétfőre nincs, de információnk szerint van egy olyan 
mozgolódó törvénytervezet, amelynek kapcsán a Házbizottság döntése után válik 
egyértelművé, hogy a jövő héten tárgyaljuk-e vagy sem, és amelyben érintettek is lehetünk. 
Amennyiben ez így lesz, akkor a csütörtöki házbizottsági döntés után, délután, késő délután, 
leghamarabb akkor fogunk tudni jelzést adni, hogy hétfőn délelőtt, a szokásos 11 óra 
30 perces időpontban kell-e ülést tartanunk, ami várhatóan nem lesz hosszú; ha pedig nem, 
akkor most hétfőn nem lesz bizottsági ülésünk.  

Az egyebekben van-e még valakinek valamilyen kérdése? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Az egyebeket is lezárom.  

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 
 


