
 
 

Ikt. sz.: MB/69-1/2013. 

MB-21/2013. sz. ülés 
(MB-111/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2013. június 10-én, hétfőn, 11 óra 35 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11393. szám) (Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 5 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11336. szám) (Dr. Budai Gyula és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa (Módosító javaslatok megvitatása) 6 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. A 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11335. szám) (Győrffy Balázs és Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 11 

Győrffy Balázs (Fidesz) hozzászólása 11 

Feldman Zsolt helyttes államtitkár hozzászólása 11 

További hozzászólások 12 

Szavazás 13 

Egyebek 13 

 



 3 

Napirendi javaslat  
 
1. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/11393. szám) (Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) és Patay Vilmos (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 

 
2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat 
 (T/11336. szám) 
 (Dr. Budai Gyula és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa 
 (Módosító javaslatok megvitatása) 
 
3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat 
 (T/11335. szám) 
 (Győrffy Balázs és Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
 
4. Egyebek 

 



 4 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke   
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Sáringer Kenyeres Tamás (KDNP)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Font Sándor (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke - a továbbiakban ELNÖK: Jó 

reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a kollégáinkat, a megjelent 
érdeklődőket (Dr. Józsa István: Dohányosztás lesz?) - biztos, hogy lesz; komoly ember maga, 
Józsa úr -, a szakértőket. 

A napirendi pontokat tartalmazó meghívó kiküldésre került, amelyben három 
napirendi pontra vonatkozó javaslat szerepel plusz az „egyebek”. Erről fogunk szavazni, a 
napirendi pontokról, mert az eredetiben a 3. napirendi pont nem szerepelt. Tehát az a jó 
változat, amelyben a vízgazdálkodásról szóló törvénymódosítás is bent van. 

Szeretném kérdezni, hogy van-e egyéb javaslat a napirendre vonatkozóan. (Nincs 
jelentkező.) Nincs más napirendre vonatkozó javaslat. 

Szavazunk a meghívóban szereplő napirendi pontokról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség. 

A termőföldr ől szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11393. szám) (Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, a termőföldről szóló törvényjavaslathoz 
beérkezett módosító javaslatok megvitatására. Varga Géza képviselő úr javaslatáról van szó. 
Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy a módosítással kapcsolatban mi a véleménye. 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A módosító 

javaslatot az előterjesztő nem támogatja. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányjavaslatot szeretnék kérni. A kormány részéről 

köszöntöm dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes asszonyt. Parancsoljon! 
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselő Urak! A kormány nem támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást, észrevételt nem látok. (Varga Géza: 

Indoklást szeretnék kérni.) Indoklást szeretne kérni Varga képviselő úr. (Varga Géza: Először 
az előterjesztő véleményét kérdezném.) Először az előterjesztőnek adom meg a szót. 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, és köszönöm a 

kérdést is. Tulajdonképpen arról lenne szó, hogy itt sokkal kisebb értékű területekről is szó 
van, mint húszezer forint, amit a képviselő úr azzal az indítvánnyal módosított volna, hogy 
legyen ez a kétszázszorosa az aranykoronánkénti értéknek. Itt tulajdonképpen egy 
adatszolgáltatási mulasztást egyszerűen büntetnek húszezer forinttal, majd azt követően 
alakulhat ki, hogy az aranykoronánkénti érték szerinti büntetést szabják ki. Első körben a 
húszezer forintos, úgy tűnik, az osztatlan közös és a többi tekintetében, gondolok itt a húsz 
centi széles és nyolcvan méter hosszú kis területekre, egy alsó határt valahol meg kell szabni 
ennek az összegnek. Ha ez fél aranykorona, akkor ennek a kétszázszorosát nem tartanám 
logikusnak, hogy arra büntessék, hiszen a postázási és egyéb költség lényegesen több lenne, 
mint amennyi maga a büntetési tétel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről dr. Nagy Olga főosztályvezető-

helyettes asszony kívánja-e kiegészíteni? 
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DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, kiegészíteném a képviselő 

úr által elmondottakat, ugyanis itt meg kell különböztetni a földhasználati bejelentési 
kötelezettség elmulasztását és az azonosító adatközlés elmulasztását. A földhasználati 
bejelentés elmulasztása továbbra is az aranykorona-érték ezerszeres szorzatán alapuló 
bírságtételt jelent. Ezen nem változtat a törvényjavaslat, pusztán annyiban, hogy előzetes 
felszólítást rendel alkalmazni a földhivatal részéről a mulasztó gazdálkodó irányába. Itt tehát 
nem érvényesül az automatikus bírságolás. A húszezer forintos bírságtétel csak az azonosító 
adatközlés bejelentésének elmulasztása esetén javasolt, és mivel ez egy adminisztratív jellegű 
bejelentési kötelezettség azért, hogy január 1-jével a földhasználati összesítő adatszolgáltatás 
életbe lépjen, ezért ezt nem a termőföld aranykorona-értékéhez indokolt kötni, hiszen ebben 
az esetben a gyenge és a kiváló minőségű földek esetében a földhasználót egy adminisztratív 
bejelentési kötelezettség terheli, ami kifejezetten csak a személyi számra vonatkozik, 
állampolgárságra, a gazdálkodó szervezetek esetében pedig a statisztikai azonosító jelre. 
Tehát ez nem a gazdálkodással függ össze, hanem hogy január 1-jével egy önálló 
földhasználati azonosító adatszolgáltatást tudjon szolgáltatni vagy teljesíteni a hatóság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az indoklást. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Varga 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nem egészen értem az indoklást. Aki el akarja hallgatni, 

vagy el akarja odázni, erre vonatkozóan ugyanaz a szándékom a javaslattal, mint ami a 
kormányé vagy az előterjesztőé. Hogy az azonosító adatot valaki el akarja hallgatni, annak 
lehet irányultsága, tehát neki az érdekében áll. Éppen azért, hogy január 1-jétől felálljon a 
rendszer, azokat, akiknek esetleg eszükbe jutna elmulasztani, indokolt egy nagyobb vagy 
legalább ugyanakkora büntetéssel sújtani, mint azokat, akik egyáltalán a bejelentési 
kötelezettségnek nem tettek eleget. Tehát nem értem, mintha ezzel a kormány vagy az 
előterjesztő azoknak az érdekét akarná védeni, akik bejelentették a földhasználatot, igen, ők 
ezt használják, Somogyban egyet, Békésben egyet, Szabolcsban egyet, Pest megyében egyet, 
de hogy őket be lehessen azonosítani, és össze lehessen vonni, összevontan lehessen értékelni 
és egy adatbázisba betenni, mintha ezt támogatná a kormány azzal, hogy elutasítja ezt a 
módosító javaslatomat. Ezt így nem értem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tudomásul vesszük Varga képviselő úrnak ezt a fajta 

véleményét. 
A bizottság most szavaz a módosító javaslatról. Támogatja-e a bizottság Varga 

képviselő úr módosító javaslatát? Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Három. A módosító javaslat egyharmadot sem kapott.  

Köszönöm szépen a kormány részvételét.  

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11336. szám) (Dr. Budai Gyula és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, amely az állattenyésztésről szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztő dr. Budai Gyula és Patay Vilmos 
képviselő urak. Öt módosító javaslatot kell megvitatnunk. 

Először Font Sándor módosító javaslatát tárgyaljuk. Szeretném megkérni az 
előterjesztőt, hogy véleményezze a módosító javaslatot. 

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Támogatom. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány részéről Feldman Zsolt helyettes államtitkár 

úr? 
 
FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Általánosságban szeretném az állattenyésztésről szóló ’93. évi 
CXIV. törvény tárgyi hatályát meghatározó paragrafusokkal kapcsolatban elmondani, hogy 
néhány félreértést érdemes és kell is tisztázni, amely lényegében arról szól, hogy azok a 
további állatfajok, amelyeket az eredeti javaslat megfogalmaz, hogy a tenyésztési törvény 
hatálya terjedjen ki rá, olyan értelemben technikai pontosítás, hogy ezek olyan fajok - lásd 
csincsilla, eb, mézelő méh és ponty -, ezek olyan állatok, amelyekre jelenleg is kiterjed az 
állattenyésztési törvény hatálya. Ennek az oka az, hogy jelenleg is folyik ezeknek a fajoknak a 
tenyésztése Magyarországon, viszont több esetben, különösen kutya esetében azt a 
jogbizonytalansági szituációt tapasztaltuk, hogy mivel deklaratívan a többi haszonállatfajhoz 
hasonlóan, mint a szarvasmarha vagy juh, példálózó jelleggel ezeket említem, ezek nevesítve 
vannak, ezek pedig nem, éppen ezért ezt az eddigi jogbizonytalan helyzetet mindenféleképpen 
helyre kell tenni. Általánosságban ezt szerettem volna elmondani e módosító javaslat 
elhagyását javasoló indítvánnyal kapcsolatban, hogy ez technikai, jelenleg is a tenyésztett 
állatokra való törvényi kiterjedés konkretizálása és egyértelműsítése zajlik. Semmi új nincs a 
nap alatt, tehát éppen ezért mi a magunk részéről e technikai típusú módosítás elvetésére 
irányuló módosító javaslatokat, amelyek elhagynák ezt a felsorolás-kiegészítést, ebben a 
formában nem támogatnánk. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A hozzászólások következnek. (Jelzésre:) 

Ángyán képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Ez nem technikai kérdés, bocsánatot kérek - 

köszönöm a szót -, hanem szakmai kérdés. A csincsilla prémes állat. Ha a törvény eddig úgy 
fogalmazott, hogy prémes állat, akkor abba beleértendő a csincsilla is. Így fel lehetne sorolni 
az összes prémes állatot. Ha pedig a törvény eddig úgy fogalmazott, hogy hal, abba 
természetesen beleértendő a ponty. Ez egy szakmai szarvashiba, ha kiemelünk nagyobb 
kategóriából egyes fajokat. Nem is igazán értem, hogy miről szól ez a történet, úgyhogy én az 
indítvány benyújtóival, Patay Vilmos képviselő úrral értek egyet. Ez nem való ide, ez egy 
ostobaság, szakmai ostobaság, talán szabad így fogalmazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok 

jelentkezőt. 
A kormánynak visszaadom a szót, hogy pontosítsuk ezt a fajta szakmai meglátást. 
 
FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Viszonylag egyszerű a magyarázat. Az elmúlt húsz éves gyakorlat alapján 
ezeknél a fajoknál alakult ki tenyésztési gyakorlat, csak ezeknél van, tehát ha lényegében a 
prémes állatokat nézem, nem is nagyon szeretnénk, ha más prémes állatok tenyésztése zajlana 
Magyarországon. Itt egy húsz éves gyakorlata van a csincsilla tenyésztésének, éppen ezért 
ténylegesen, ismételten nem győzöm hangsúlyozni, olyan technikai módosítása lenne a 
törvénynek, amely egy húsz éves meglévő tenyésztési gyakorlatra vonatkozik, a tenyésztési 
programban zajló tenyésztési tevékenység technikailag tenné helyre a törvényi szabályozási 
lábát, és ugyanez vonatkozik a pontyra is, hiszen az elmúlt húsz évben Magyarországon a 
pontyon kívül mást nem kívántak tenyészteni. Ilyen értelemben természetesen azt 
hangsúlyozom, hogy fennmaradhat a mostani szituáció is elvileg, hiszen nem feltétlenül 



 8 

életszerű ezeknek az állatoknak a tenyésztése szempontjából, hogy ez a szabályozásmódosítás 
megtörténjen, legfeljebb ez a jogbizonytalan helyzet továbbra is fennmarad. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Indoklást adott államtitkár úr. Van-e még kérdés vagy 

észrevétel? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem annyi kérdésem van, 

hogy ha a ponty bekerül a szövegbe, mi történik akkor, ha Akasztón süllőt, de egyébként 
szibériai tokot is tenyésztenek, hiszen ott van egyéb halfajtenyésztés is. Akkor is lehet? 
(Gőgös Zoltán: Akkor is lehet.) 

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Az állattenyésztési törvény fogalmi rendszere szerint azokat a fajtákat nem tenyésztik, hanem 
tartják és szaporítják. Nem tenyésztik. Az nem ugyanaz a tevékenység. 

 
ELNÖK: A tenyésztést és a tartást két különböző helyen kell kezelni. A tenyésztés 

több annál, minthogy árutermelésre tartok valamit, így gyakorlatilag pont a tenyésztőket 
erősítik meg, és nem kizárt, hogy tarthat bárki bármit, csak az másik kategória. Köszönöm 
szépen. Tehát a tenyésztést és a tartást kell különválasztani, gyakorlatilag a törvény is ezt 
szeretné széjjel venni. 

Szavazás következik. Az előterjesztő támogatja, a kormány nem támogatja Font 
képviselő úr javaslatát. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Hét igen szavazat. A bizottság 
nem támogatja, de egyharmad támogatta. Tovább megy a dolog, és majd tisztázódik. 

A következő Magyar Zoltán képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztőt 
kérdezem. 

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Szavazunk Magyar Zoltán képviselő úr módosító javaslatáról. Ki támogatja Magyar 

Zoltán képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) Négy. Egyharmadot sem kapott a 
módosító indítvány. 

A 3. pontban Göndör István javaslata következik. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: Indoklást kérek.) Indoklást kér Gőgös 
képviselő úr. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A tevékenységek felsorolását tekintve bármilyen állattenyésztéshez kapcsolódó tevékenységet 
végez, akkor azon a helyen a hatóságnak legyen jogköre ellenőrizni. Ez az egyéb jelző oka. 
Van itt egy felsorolás, hogy milyen tevékenység, de ezenkívül bármit, ami ott történik és 
állattenyésztéshez kapcsolódik, a hatóság tudja ellenőrizni. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A módosító javaslat ebben nem változtatna szerintem. 
 
ELNÖK: Akkor miért módosít? 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Sokkal magyarosabb. 
 
ELNÖK: Ha több kérdés, észrevétel nincs, akkor szavazunk a módosító javaslatról. 

Aki egyetért vele, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő igen szavazat. 
Egyharmadot sem kapott a módosító javaslat. 

A következő dr. Staudt Gábor képviselő úr javaslata, amely összefügg a 7. ponttal, 
tehát egyben szavazunk róla. Az előterjesztő véleményét kérdezem. 

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Szavazás következik. Aki támogatja a bizottság részéről, kérem, igennel szavazzon! 

(Szavazás.) Egyharmadot sem kapott Staudt képviselő úr javaslata. 
Rátérünk az 5. pontra, amely Göndör István javaslata. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az 5. pont összefüggésben van a 9. ponttal. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. 
Szavazásra teszem fel: aki támogatja Göndör képviselő úr javaslatát, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 
A következő a 6. pont, dr. Staudt Gábor képviselő úr javaslata, amely összefügg a 8. 

ponttal. Előterjesztő? 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
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FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány részéről sincs támogatás. Kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Varga 

Géza képviselő úr! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nagyon sokszor nagyon sokféle indoklás elhangzott erről. 

Most megint megkérdezném utolsó alkalommal, hogy mi az ok, mit tud a szervezet, hogy a 
jogtalan, szabálysértő működését a kormány újra és újra meghosszabbítja. Mi ennek az oka? 
Nem lesz kiállítás most már, hogy a kormány által szabott határidőt miért nem tartja be. 
Tavaly már megkaptuk itt, a bizottságban és a plenárison is az ígéretet arra, hogy de aztán már 
nincs tovább halasztás. Mi az, ami miatt mégis megadja ezt a menedéket a kormány ennek a 
szervezetnek? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A képviselő úr által feltett kérdés nem egészen kapcsolódik a 6. ajánlási ponthoz. A 6. ajánlási 
pont arról szól, a 8. pont is ehhez kapcsolódik, hogy abban az esetben ne kelljen 
állattenyésztési bírságot kiszabni, amikor az országból ki-beszállítják az állatot, mert ez 
bizony magánforgalomban is elég jelentős esetszámban előfordul, amikor nyaralni mennek és 
viszik magukkal a kutyát. Ehhez nem kérik a Tenyésztési Hatóság engedélyét, mert ez egy 
életszerűtlen dolog, és ezt nem is akarjuk szankcionálási körbe vonni. A 45/A § (1) bekezdés 
g) pontjában ez az esetkör található, amikor kiszállítják az országból és az országba az állatot, 
és ezt nem akarjuk szankcionálni.  

 
ELNÖK: Varga képviselő úré a szó. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Az elnök úr összevonta a 6. és a 8. pontot. A 8. pont 

kizárólag a határidő-meghosszabbítás törlését kéri, és a kérdésem erre irányult, nem a 6. 
pontra. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A 8. pont annak a szankciónak, amit az előbb említettem, a hatályba léptetésére vonatkozik, 
mármint a szankció alóli mentesítés hatályba léptetésére vonatkozik. 

A képviselő úr kérdésére válaszolva, a 8. pontban foglalt módosítás hozza vissza 
minden más esetre a bírságot, tehát nem ez tolja ki a bírság alóli mentesülés időszakát, hanem 
ez hozza vissza október 1-jével. Az eggyel korábbi szakasz az, amelyik kitolja a mentesülés 
időszakát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel nincs, nem látok jelentkezőt. 
Szavazunk a 6. és a 8. pontról közösen. Aki egyetért Staudt Gábor képviselő úr 

javaslatával, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Hat igen szavazat. Egyharmadot sem 
kapott. (Közbeszólások: Hét igen volt.) 

Józsa képviselő úr szavazott, vagy ásított? (Derültség.) Nem volt fenn a keze. Tessék 
együtt élni a bizottsággal! (Dr. Józsa István: Folyamatában történt a dolog.) Jó, akkor hét 



 11 

igen szavazattal egyharmadot kapott a javaslat. (Közbeszólások: De közben megjött Balogh 
képviselő úr!) 

Állásfoglalást kérek, mert eggyel többen lettünk. A hét igen szavazat nem jelent 
egyharmadot, mert közben Balogh képviselő úr megjött. Amikor ő nem volt itt, akkor lett 
volna elég a hét, most már nyolc kell. Tehát egyharmadot sem kapott. (Gőgös Zoltán: Pista, 
sajnos ez a helyzet. - Harangozó Gábor: Akkor inkább ásítottál. - Derültség.) A napirendi 
pont tárgyalásával végeztünk.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. A 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11335. szám) (Győrffy Balázs és Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

Rátérünk a 3. napirendi pont tárgyalására: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről, általános vitára való alkalmasságról a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény módosításával kapcsolatosan. Az előterjesztő Győrffy Balázs és Jakab 
István képviselők urak. Szeretném megkérdezni az előterjesztőket, hogy kívánják-e szóban is 
megerősíteni. (Jelzésre:) Győrffy Balázs képviselő úr! 

 

Győrffy Balázs (Fidesz) hozzászólása 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Röviden indokolnám, bár 

meggyőződésem szerint aki elolvasta ezt a nem túl hosszú, de az érintettek számára mégis 
nagyon jelentős módosító javaslatunkat, az könnyen átlátta ezt. Röviden összefoglalnám. 
Alapvetően az a célunk, hogy az 50 méteres talpmélységet meg nem haladó, de kizárólag csak 
a talajvizet, tehát az egyéb más értékes rétegvízkincset nem veszélyeztető mezőgazdasági célú 
öntözést szeretnénk pozícionálni, ennek a lehetőségeit javítani. Nagyon fontos ennek a hármas 
pontnak a vége, hogy bejelentési kötelezettség van és nem engedélyeztetés. Ez egyfajta 
könnyítés a gazdálkodók részére. Nagyon fontos, hogy végre legyen bejelentés által egy olyan 
egzakt felmérésünk, hogy hány kút van az országban, mert legyünk őszinték, erről nincs egy 
egzakt kimutatás. Innentől kezdve nem is nagyon tudjuk, hogy mennyi vizet vesznek ki 
ezáltal, milyen mélyre fúrnak, milyen teljesítményű kutakról van szó. Egy bejelentési 
kötelezettséggel ezt tudnánk orvosolni. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy 
jogszabályban meghatározott formában amennyiben a hatóság indokoltnak tartja, akkor vagy 
korlátozza, vagy megtiltja a kutakból való vízkinyerést éppen amiatt, hogy ha ez bármilyen 
negatív hatással lenne a környezetre, akkor legyen beavatkozási lehetősége a hatóságnak. 
Röviden talán ennyi lenne, nem húzva az időt. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Győrffy képviselő úrnak a szóbeli kiegészítőt. 
Szeretném megkérdezni, hogy a kormány részéről kívánja-e kiegészíteni. 
 

Feldman Zsolt helyettes államtitkár hozzászólása 
FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): VM-

álláspontot tudunk mondani. Támogatjuk a tárca részéről a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös Zoltán képviselő úr kíván hozzászólni a napirendi 

ponttal kapcsolatban. 
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További hozzászólások 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ez a javaslat szakmailag nyilván 

jobb, mint az első volt, mert az egy kicsit veszélyes pályára terelte volna a dolgot. Ami 
először került benyújtásra, abban nem volt semmiféle bejelentési kötelezettség sem, és például 
Pápa környékén nulla a karszt teteje, tehát ott elvileg ilyet nem lehet fúrni annak ellenére, 
hogy sok van, tehát ezt tudjuk. Arra kíváncsi leszek, hogy a meglévő tekintetében a hatóság 
ezzel mit kezd, mert nagyon sok van. Ilyen szempontból ez egy aktuális téma, ez teljesen 
világos. Úgyhogy elvileg ez a javaslat támogatható. Mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy 
mit kezd ezzel a hatóság, mert ez nagyon-nagyon nagy munka. Ha ezt egyenként mindegyiket 
meg akarja nézni, márpedig ha bejelentik, akkor kénytelen lesz, erre fel van-e készülve a 
vízügyi hatóság. Most különben hiába is kért volna valaki engedélyt, nem kapott volna. Azért 
fúrta mindenki feketén az ilyen kutat, mert nem kapott volna engedélyt, csak ennek érdemben 
nem volt semmi kontrollja. Azt szeretném jelezni, hogy a dunántúli nyitott karsztot egy 
ponton meg lehet fertőzni, tehát ilyen szempontból ez még mindig jobb megoldás, hogy 
valami kontroll legyen rajta, csak én nem látom a hatósági rendszerben azt az embertömeget, 
aki majd ezt a több tízezer kutat meg fogja nézni. A határidők tekintetében nem tudom, 
meddig kell bejelenteni. Ezt inkább a minisztériumnak mondanám, hogy segítsen már be az 
előterjesztőknek, hogy hogyan lesz ennek a végrehajtása, mert valami határidőt ebbe be 
kellene írni, hogy valameddig bejelenti, mert most be kell jelenteni, de meddig, 2623-ig? 
Ezeket le kellene rendezni, mielőtt végszavazásra kerül ez a törvényjavaslat. Jó az ötlet, 
szerintem el is mehet általános vitára, csak azért ezt korrigálni kellene benne, hogy legyen egy 
konkrét határidő, de ne úgy, hogy egy hónap, mert az biztosan nem elég. Valami normális 
legyen, mondjuk egy év, két év kezelhetőbb. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Egyéb hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Győrffy Balázs, parancsoljon, képviselő úr! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Gőgös képviselő úrnak az általa 

felvetett problémára szeretném válaszolni, hogy egy három éves moratóriumban 
gondolkodunk, három év után viszont nagyon tudnám javasolni, hogy a törvény teljes 
szigorával és komoly bírsági tételekkel kellene sújtani azokat, akik három év alatt arra sem 
veszik a fáradságot, hogy bejelentsék. Tehát nem is hatósági engedélyezésről van szó, lássuk 
be, hogy ez egy komoly könnyítés. De aki ennek sem hajlandó vagy nem akar megfelelni, azt 
viszont kutyakötelessége komolyan bírságolni, mert azért a vízkincs egy komoly érték, és erre 
vigyázni kell. Nyilván a három évben mi gondolkodunk, hogy elég kell, hogy legyen erre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Bocsánat, csak egy dolgot elfelejtettem. A létesítési 

bejelentés benne van. Azt azért át kellene gondolni, mert úgy kellene, hogy ne álljunk neki, 
míg nem végzünk. Erre mondtam azt, hogy vigyázni kell, mert azt jobb lenne 
megakadályozni, hogy valaki olyan helyen fúrjon kutat, ahol nem szabad. Utána bejelenti, 
hogy ő csinál ilyet, megcsinálja, bejelenti a hatóságnál, és utána majd ellenőrzi és azt mondja, 
hogy nem jó, nem szabad vizet kivenni belőle. Ezt meg kellene előzni. Aki e törvény alapján 
létesíti a kutat, ott legalább legyen valami előzetes hatósági véleményezés, mert különben 
gond lehet vele. Azt is bele kellene valahova írni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót a kormány képviselőjének, illetve a 

VM-nek. Parancsoljon! 
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FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Annyiban szerettem volna kiegészíteni az elmondottakat, hogy ez a bejelentési 
határidő vagy ennek bármiféle szabályozása kormányrendeleti szinten történhet meg, tehát 
ilyen értelemben szerves kiegészítése lesz mint végrehajtási jogszabály. A másik oldalon 
pedig csak a hatósági oldalra szerettem volna reagálni. Örülünk, hogy nagyobb rálátás lesz 
vízügyi hatósági oldalról ezekre a kutakra. Tudom, hogy nincs vita ebben, csak szerettem 
volna megerősíteni, hogy az ilyen típusú többletfeladatnak szerintem vízügyi oldalról is több 
előnye van, mint kára. Ilyen értelemben a hatóság ennek a momentumnak örülni fog 
véleményem szerint. A másik oldalon pedig ami a kockázatot illeti, ez egyébként 
többletgaranciát jelent abban az értelemben is, hogy a tiltott kutakat vagy nem legális kutakat 
most is megfúrják olyan helyen, ahol nem lenne szabad és olyan mélységig is, amilyen 
mélységig nem lenne szabad. Ilyen értelemben, ebben az értelemben is egy garanciát jelent a 
hatósági rálátás erre a rendszerre. Köszönöm szépen. 

 

Szavazás 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás nincs, ezért lezárom a napirendi 

pontot. 
Két szavazás következik. Először a tárgysorozatba-vételről szavazunk. Aki ezzel 

egyetért, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Most az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Aki ezzel egyetért, kérem, 

igennel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Bizottsági előadónak javaslom Pócs János képviselő urat. Aki egyetért ezzel a 

javaslattal, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Ebben is egyetértettünk egyhangúlag. 
Köszönöm szépen az előterjesztőnek, illetve a VM részéről a vendégeinknek a részvételt a 
napirendi ponthoz. 

Egyebek 
Rátérünk az „egyebek” napirendi pontra. Egy szavazás lesz, mégpedig az, hogy június 

4-én volt egy összevont ülés, és létrejött egy allergia és parlagfű kerekasztal, ennek a 
munkájához a bizottságunknak kell delegálni egy tagot. Szeretném javasolni Sáringer-
Kenyeres Tamás urat. Van-e esetleg még egyéb javaslat? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
jelentkezőt. 

Szavazzunk! Ki az, aki egyetért azzal, hogy a Mezőgazdasági bizottság részéről az 
allergia és parlagfű kerekasztal munkájában Sáringer-Kenyeres Tamás képviselje a 
bizottságot? Aki egyetért, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

A heti bizottsági üléssel kapcsolatosan vélhetően pénteken 9 órakor lesz a 
Parlamentben bizottsági ülésünk. Az elmúlt negyedóra tudása alapján holnap nem lesz 
ülésünk, hanem pénteken 9 órakor. Ami ettől eltér, azt úgyis meg fogják kapni sms-ben a 
bizottság tisztelt tagjai. Az elmúlt negyedóra tudása alapján ez péntek 9 óra, amúgy pénteken 
is nyilván szavazásos parlamenti nap lesz. Ha lesz tehát, akkor a Parlamentben lesz 9 órakor a 
mostani tudásunk alapján. Ha ettől valami eltérő van vagy erre a bizottsági ülésre vonatkozó 
megerősítés, az mind sms-ben fog érkezni. Köszönöm a munkájukat. További szép napot 
kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 09 perc) 
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Horváth István   
a bizottság alelnöke 
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