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Napirendi javaslat  
 

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

törvényjavaslat (T/11336. szám)  

(Dr. Budai Gyula és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   

Az Országgyűlésnek a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásáról való rendszeres 

tájékoztatásáról szóló határozati javaslat (H/11369. szám)  

(Szabó Rebeka (független) képviselő önálló indítványa)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz) Jakab Istvánnak (Fidesz)  
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Tiffán Zsolt (Fidesz) Jakab István megérkezése után Obreczán Ferencnek 
(Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Suhajda Krisztiánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Dr. Viski József főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Tóth Zsombor László jogi referens (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc)  

Elnöki bevezető  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
A napirendtervezetet két napirendi ponttal és az egyebek megjelölésével küldtük ki. 
Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) 
Javaslatot teszek, hogy a 2. napirendi ponttal kezdjünk, ha majd ezt szavazással megerősítjük, 
mert annak kapcsán mind az előterjesztő, mind a kormány képviselete jelen van, nem úgy az 
1. napirendi pont kapcsán, és így tudunk akkor haladni. Aki egyetért a napirendipont-cserével, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú. Kérdezem, hogy akkor 
így elfogadjuk-e a napirendet. Aki igen, szintén kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Szintén 
egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   
Az Országgyűlésnek a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásáról szóló rendszeres 
tájékoztatásáról szóló H/11369. számú határozati javaslat 

Az első napirendi pontunk ezek után az Országgyűlésnek a Nemzeti Vidékstratégia 
végrehajtásáról szóló rendszeres tájékoztatásáról szóló határozati javaslat, amelyet Szabó 
Rebeka független képviselő nyújtotta be, ennek az indítványnak a tárgyalása fog 
megkezdődni. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

 

Szabó Rebeka (független) szóbeli kiegészítése 

SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Hál’ istennek van az országnak egy vidékstratégiája, egy Nemzeti 
Vidékstratégiája, amelyet egy 2012. márciusi kormányhatározat is rögzít. Valamiért ez végül 
is nem került az Országgyűlés elé, és nem lett belőle országgyűlési határozat vagy törvény, 
azonban azt gondolom, hogy ettől még ez a stratégia életben van, nagyon fontos, és sokszor 
meg is jelenik egyébként, amikor különböző mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
intézkedéseket hoz az Országgyűlés, szoktunk erre hivatkozni, hogy meg kell próbálni ennek 
a stratégiának a fő céljaival összehangolni az egyéb intézkedéseket is. Ugyanakkor én azt 
gondolom, hogy lehet bármiféle stratégiánk, az a jó, ha ezeket nem az íróasztalfióknak 
gyártjuk, és igaziból minden stratégia akkor ér valamit, hogyha nyomon tudjuk követni azt, 
hogy éppen hogyan állunk a végrehajtásával, tehát hogyha monitorozni tudjuk azt, hogyan 
haladunk ezzel, mennyire térünk el az ott kitűzött céloktól, eredményektől, mennyire sikerült 
azt megközelíteni, hiszen így van arra lehetőségünk, hogy adott esetben évről évre korrigáljuk 
a tevékenységünket – ez a fajta visszacsatolás és monitorozás mindenfajta stratégiának egy 
nagyon fontos sajátja.  

Jelenleg létezik az agrárgazdaságról szóló jelentés, amely egy nagyon fontos jelentés 
az agrárgazdaság helyzetéről, és ezt minden évben meg szokta tárgyalni a bizottság, illetve az 
Országgyűlés is, de azt gondolom, hogy ennél tovább kellene lépnünk, és emellett nagyon 
fontos lenne nyomon követni azt is, hogy a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott 
célokkal hogyan állunk; már csak azért is, mert ez egyrészt lehetővé tenné azt, hogy 
komplexen, a vidékfejlesztési célokat komplexen nézzük, és ne csak egy-egy ágazat 
sikerességét vizsgáljuk, másrészt pedig szerencsére a Nemzeti Vidékstratégia készítői is 
gondoltak erre, és a stratégia végén konkrét indikátorok is megjelennek, javaslatok arra 
vonatkozóan, hogy miket lehetne vizsgálni, mi az, ami segítene abban, hogy lássuk azt, hogy 
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egyébként az egész stratégiával hogyan állunk. Ennek nagyon fontos része például a 
foglalkoztatás, tehát az, hogy a vidéken foglalkoztatottak, a mezőgazdaságból élők száma 
hogyan változik, de ezen kívül megjelennek olyan indikátorok is, amelyek a környezetünk 
vagy a természeti erőforrások állapotára utalnak, így például a talajra, a vízminőségre, az 
erdősültségre, a biodiverzitásra, itt gondolhatunk például az agrárterületek madaraira, 
amelyek nagyon jó indikátorai általában az agrárterületek természetközeliségének vagy 
biodiverzitásának. Van itt olyan indikátor, hogy mekkora terület van a nemzeti parkok 
vagyonkezelésében. Aztán az, hogy milyen diverz az az agrárstruktúra, ami éppen van az 
országban, itt az, hogy milyen az aránya az állattenyésztésnek, a kertészetnek, az agrár-
környezetvédelmi programban részt vevő területeknek vagy akár az ökológiai gazdasággal 
hasznosított területeknek. De vizsgálhatjuk azt is, hogy milyen arányban vannak helyi 
értékesítésű élelmiszerek, vagy mondjuk például a feldolgozott élelmiszerek arányát 
belföldön vagy export, illetve lehet vizsgálni különböző demográfiai mutatókat, a vidéki 
foglalkoztatást, foglalkoztatottságot már említettem, de akár az elvándorlást vagy a fiatal 
gazdák arányát is lehetne mérni, illetőleg akár azt is, hogy mondjuk milyen mértékben 
használnak megújuló energiát a vidéki kistelepülések. Ezeket most csak a példa kedvéért 
említettem, azt gondolom, hogy ha valaki áttanulmányozza a vidékstratégiát, akkor több ilyen 
indikátort is lehet benne találni.  

A lényeg az, hogy erről a komplex vidékfejlesztési megközelítésről legyen valamilyen 
képe a parlamentnek és ezáltal az országnak, ezért kérem, hogy fogadják el ezt a határozati 
javaslatot. Ez tulajdonképpen egy évi egyszeri jelentést foglal magában. Az én javaslatom az, 
hogy az első 2013 október végéig történjen meg. Én azt gondolom egyébként, feltételezem, 
hogy mivel 2012-ben született meg ez a kormányhatározat, azóta azért egyébként a 
minisztérium magától is vizsgálja valamelyest, hogy ez a Nemzeti Vidékstratégia hogyan áll, 
tehát azt gondolom, nem nulláról kellene kezdeni ezt az értékelést. De természetesen hogyha 
akár a kormány, akár önök, képviselőtársaim, úgy gondolják, hogy a határidőn célszerű egy 
picit tolni, akkor én erre abszolút mértékben nyitott vagyok. Szerintem a lényeg az, hogy 
valamiféle rendszeres jelentés szülessen, és rendszeres képet kapjon az Országgyűlés arról, 
hogy hogyan is állunk a Nemzeti Vidékstratégia teljesítésével. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a kormány képviselőjének dr. Viski 

József személyében. Megadom a szót.  
 

Dr. Viski József (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. VISKI JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselők! Röviden szeretnék reagálni a képviselő asszony előterjesztésére. 
Részben ez a határozati javaslat egy korábbi, a Mezőgazdasági bizottságban megtárgyalt 
vitának az agrárgazdasági jelentésről már az előzménye volt, és annyi változás történt idő 
közben, hogy elfogadásra került az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló országgyűlési 
határozat, amely, én úgy gondolom, a képviselő asszony által is elmondott témákat részben 
azért kimeríti mind a mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyai kapcsán, mind a vidék 
gazdasági, társadalmi állapotáról szólóan.  

A legnagyobb problémám az – mert nem szeretném megismételni a főosztályvezető-
helyettes kollégám által a múltkor elmondottakat –, hogy a Nemzeti Vidékstratégiát a tavalyi 
év során márciusban egy kormányhatározattal fogadták el – azt nem áll módomban most itt 
kommentálni, hogy miért és milyen formában került így elfogadásra, így került elfogadásra –, 
és ez alapján nincsen lehetőség arra, hogy a vidékstratégiáról az Országgyűlésnek számoljunk 
be. A kormány felé tartozik a miniszter elszámolni jelenleg a vidékstratégiával, és jelenleg 
nekünk jogilag nem áll módunkban ezt így támogatni, hogy akkor az Országgyűlés felé 
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kerüljön beszámolásra. Úgy gondolom egyébként, hogy – talán a képviselő asszony által sem 
vitatottan – a vidékstratégia megvalósítása folyamatban van, és akár az ökogazdálkodási 
akcióterv és stratégia kidolgozása, akár a térségi komplex programok, a tanyafejlesztési 
program, a Cserehát-program kidolgozás alatt áll, a rövid értékesítési lánc, a helyi termékek, 
helyi termelői piacok kapcsán érezhető, akár a sajtó nyilvánossága előtt, tehát a médiából 
szakportálokon keresztül és a civilek bevonásával is érezhető, hogy a vidékstratégia 
megvalósul.  

Szeretném még elmondani, hogy jelenleg országgyűlési határozat rendelkezik az 
agrárgazdasági jelentés elkészítéséről, tudomásom szerint az idei évben a minisztérium 
jogalkotási tervében nem szerepel az, hogy a jelentés törvényi szinten kerüljön 
meghatározásra. Úgy gondolom, hogy erre vélhetően a jövő évben fog sor kerülni, és 
különösen ennek függvényében is én inkább akkor tartom aktuálisnak ennek a kérdésnek a 
rendezését, mert a ’14-’20-as uniós tervezési időszak tervezés alatt van, és a következő 
költségvetési időszak függvénye is, hogy a Nemzeti Vidékstratégia megvalósul-e, és a ’14-’20 
kapcsán elfogadott számok és irányok mellett van értelme részben a vidékstratégia 
megvalósulásáról beszélni.  

Összegezve azt szeretném mondani, hogy a kormányzat a határozati javaslatot nem 
támogatja.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A bizottsági tagoknak adok szót kérdés, észrevétel megtételére. Kíván-e élni valaki 

ezzel? (Senki nem jelentkezik.) Nem kíván, úgy látom.  
Én egy megjegyzést tennék: hogy az a polémia már valóban a múltkor megvitatásra 

került, hogy a Nemzeti Vidékstratégia benne foglaltatik-e az éves agrárgazdasági jelentésben, 
külön lehet-e szakítani onnan, mint ahogy az indítványtevő most szerintem erre tesz 
javaslatot. Szerintem roppant nehéz lenne a Nemzeti Vidékstratégiának a végrehajtásáról 
önálló indítványban ugyanolyan szintű éves tájékoztatást adni, mint az agrárgazdasági 
jelentés, egyszerűen nem is tudom elképzelni, akkor a kettő párhuzamosan jönne be, és az 
egyikben más lenne, mint a másikban? Vagy két agrárium lenne Magyarországon? Bennem 
ezek a kérdések fogalmazódnának meg, hogyha ezt a kérdést, ezt a határozati javaslatot netán 
elfogadnánk, és netán a parlament is elfogadná, és így kerülne kihirdetésre, hogy akkor 
onnantól kezdve értelmes dolog lenne-e egységes magyar mezőgazdaságról beszélni, lehetne-
e arról kétféle állásfoglalást, kétféle határozati javaslatot, kétféle elemzést bemutatni. 
Véleményünk szerint nem lehet, ezt már a múltkor is megbeszéltük, és nem fogjuk támogatni 
az előterjesztést. Szakmai, koncepcionális kérdésekbe nem szeretnék belemenni, inkább ezt a 
párhuzamosságot szerettem volna csak mint érdekességet megemlíteni. Nem tudok olyan 
Országgyűlésre kötelező erővel bíró határozati javaslatról, amely ugyanazt a témakört más 
bontásban, más aspektusban tárja fel, hiszen az előterjesztő javaslatot tesz az öt fő témakör 
bontás szerinti elemzésére. Ez persze nem szólhat másról, mint a magyar mezőgazdaságról – 
erről beszéljünk őszintén! –, aminek viszont szerepelnie kell az éves agrárgazdasági 
jelentésben is; lehet, hogy más bontásban, én ezt nem vitatom, de belefoglalásra kell hogy 
kerüljön az agrárgazdasági jelentésbe is az a témakör is, amit az indítványtevő most más 
szegmensek szerint szeretne felosztatni és elemeztetni.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Az előterjesztőnek adok szót.  
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Szabó Rebeka (független) válaszai, reflexiói 

SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Az elnök úrnak 
szeretném azt mondani, hogy természetesen nincs két magyar mezőgazdaság, egy van, és egy 
magyar vidék van, de én azt hiszem egyébként, azon nem kellene meglepődni, az egy teljesen 
bevett és szokásos dolog, hogy ha van egy jelenség, azt többféleképpen is elemezhetjük, 
megközelíthetjük, a kutatásban is van egy minta, és azzal mondjuk többféle vizsgálatot 
végezhetünk. Itt tehát semmiféle ellentmondás nincs. Pontosan erről szólt a javaslatom, hogy 
egy másfajta megközelítésben és más indikátorokkal kellene vizsgálni ugyanazt a halmazt 
természetesen, ugyanazt a mezőgazdaságot, hiszen ez más információt adhat nekünk, más 
képet kaphatunk róla, én azt gondolom. Ráadásul az agrárgazdasági jelentés struktúráján – 
ahogy a legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott – nem tudnak érdemben változtatni, nem 
tudják ezeket a szempontokat így beintegrálni, volt is ilyen módosító, amit nem fogadtak el. 
Ezért gondoltam, hogy akkor egy másik jelentésben talán ez könnyebb lenne.  

Értem azt a jogi problémát, és nagyon sajnálom, hogy ha ez a Nemzeti Vidékstratégia 
csak egy kormányhatározatban foglaltatik benne, akkor azt nem lehet az Országgyűlés elé 
hozni. Ez nagyon sajnálatos. Én azt gondolom, nem véletlenül mondtuk el annak idején 
többször, hogy a Nemzeti Vidékstratégiáról törvényt kellene hozni, ugyanúgy, mint az 
agrárgazdasági jelentésről, hiszen ez emelné ilyen fontos rangra. Ez, azt gondolom, egy 
nagyon komoly mulasztás egyébként a kormány részéről.  

Én itt még annyit mondanék a kormány képviselőjének, hogy igaz, persze, látszanak 
folyamatok, amelyek a Nemzeti Vidékstratégiával kapcsolatos irányokba mennek, csakhogy 
én azt gondolom, hogy egy ország vezetésének nem azt kell mondania, hogy érezni, hogy 
megvalósul a Nemzeti Vidékstratégia, mert ez édeskevés, azt tudni kell, pontosan látni kell, 
ezért kellenek az indikátorok, és ezért kellenek a jelentések, hogy pontos képünk legyen arról, 
és ne csak valamiféle homályos benyomásunk, hogy merre megy Magyarország vidéke és 
mezőgazdasága. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy akar-e esetleg reagálni 

az elhangzottakra. (Dr. Viski József jelzésére:) Igen. Megadom a szót. 
 

Dr. Viski József (Vidékfejlesztési Minisztérium) reflexiója 

DR. VISKI JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Röviden szeretnék reagálni. El 
szeretném mondani, hogy tényleg nem gondolom azt, hogy most vita tárgyát képezze, hogy a 
vidékstratégiát milyen formában fogadták el, nem tudok arról, hogy a kormánynak 
kötelezettsége lett volna törvényt alkotni, és azon belül elfogadni a Nemzeti Vidékstratégiát. 
Egyébként én is csak meg szeretném jegyezni, és csatlakozni tudok az elnök úr véleményéhez 
is, hogy mind az agrárgazdasági jelentés, mind a vidékstratégiáról szóló esetleges jelentés 
elkészítése a vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartozna, és én sem gondolom 
azt, hogy a kettő elválasztható lenne egymástól, a tavalyi agrárgazdasági jelentésben is szó 
volt konkrétan a Nemzeti Vidékstratégia programjairól és komplex térségi programjairól. 
Úgyhogy amellett, hogy még mindig van jogi aggályunk az irányban, hogy az 
Országgyűlésnek beszámolhat-e erről a miniszter, én is úgy gondolom, hogy ez egy 
párhuzamosság, és reményeim szerint, én úgy látom, hogy az agrárgazdasági jelentés 
elkészítéséről szóló határozatban megfogalmazottak alapján belefér a vidékstratégiában is 
megfogalmazott vagy a most határozatban kért feladatokról történő beszámolás. Köszönöm.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, ki az, aki támogatja a határozati javaslatot. Aki 

igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen, tehát a többi szavazási módozatot 
nem is terjesztem elő, bizottságunk nem támogatja, nincs támogató szavazat a határozati 
javaslat mellett.  

Köszönöm szépen, az 1. napirendi pontot lezárom.  

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló T/11226. 
számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi pontra térünk rá: az állattenyésztésről szóló törvénytervezethez 
benyújtott kapcsolódó módosító indítványokról szavazunk a kiegészítő ajánlás tervezete 
szerint. Kérdezem, hogy a kormány részéről van-e itt valaki? (Jelzésre:) Igen, már látom a 
megjelent személyt.  

 
DR. TÓTH ZSOMBOR LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Dr. Tóth Zsombor vagyok a mezőgazdasági főosztály állattenyésztési osztályáról. Először is 
engem meglep, hogy a kormány részéről én nyilatkozom, ezt most tudtam meg, és kérdezem, 
hogy egyáltalán van-e jogom nyilatkozni.  

 
ELNÖK: Hogyne! (Derültség.) Majd mi elmondjuk a játékszabályokat. (Derültség.)  
 
DR. TÓTH ZSOMBOR LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Akkor jó. 
 
ELNÖK: Egyelőre maradjunk annyiban, hogy itt van az előterjesztő képviselője is 

Patay Vilmos személyében, úgyhogy először az előterjesztő fog nyilatkozni. Nem lesz túl 
nagy a variációk száma, mert egy kapcsolódó módosító indítványt látunk a kiegészítő 
ajánlástervezetben, és erről kell az előterjesztőnek, majd pedig a tárca képviselőjének 
nyilatkozni, hogy azt támogatják, vagy nem támogatják. Ezért a kiegészítő ajánlás egy 
indítványáról, amelyet Staudt Gábor képviselőtársunk nyújtott be, kérdezem először az 
előterjesztő álláspontját. 

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ahogy azt már az 

általános vitában is elmondtuk, ez a javaslat megbontaná a törvényjavaslatot, tehát nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Igen, aki megnézte, hogy mit is javasolna Staudt Gábor kollégánk, látta, 

hogy teljesen újraszabályozná a külön szakaszokban előterjesztett és elfogadásra kerülő 
törvény egyes bekezdéseit, és máskor szeretné életbe léptetni, illetve hatályon kívül szeretné 
helyezni.  

Most a tárca képviselőjét kérdezem, hogy támogatja-e ezt az 1. indítványt a tárca 
nevében.  

 
DR. TÓTH ZSOMBOR LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Még papír sincs 

nálam, úgyhogy elnézést kérek… 
 
ELNÖK: Az baj! Akkor adunk egy javaslatot.  
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DR. TÓTH ZSOMBOR LÁSZLÓ (Vidékfejlesztési Minisztérium): …, úgyhogy egyet 
azért kérnék. (Patay Vilmos átadja az ajánlástervezetet dr. Tóth Zsombor Lászlónak.) Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sem az előterjesztő, sem a tárca képviselője nem 

támogatja a javaslatot. A bizottsági tagokat kérdezem, kérdés, észrevétel van-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2, ez 
kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Nem tudunk olyan további indítványról, amelyről döntenünk kellene, ezért ezt a 
napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen a tárca képviselőjének a jelenlétet. 

Egyebek 

Az egyebekben arra szeretnék rátérni, hogy bizottságunknak várhatóan ez az utolsó, e 
félévben tartandó ülése… (Patay Vilmos jelzésére:) Nem, Patay Vilmos esetleg másképp 
tudja. Akkor meghallgatjuk.  

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ismételten szeretném a 

bizottság figyelmébe ajánlani, hogy Horváth István alelnök úrral kezdeményeztük a jégkár-
elhárítási tevékenység vagy rendszerek magyarországi működését, és legutóbb – ez két 
hónapja lehetett – azt a választ kaptuk, hogy egyeztetés folyik a VM-mel, hogy ne csak a 
NEFELA-t hallgassuk meg mondjuk, amely a Dél-Dunántúlon és most már, úgy tudom, már 
Borsodban is végez ilyenféle… (Közbeszólás: Szabolcsban is!) …Szabolcsban is végez 
ilyenféle tevékenységet, hanem hallgassuk meg ez ügyben a VM-et is. Én tisztelettel azt 
javaslom, hogy ha belefér még – hiszen egy nyár előtt állunk, és már most is voltak komoly 
jégkárok például Komló térségében –, hallgassuk meg az ügyben a gyakorlat képviselőit is, és 
hallgassuk meg a VM álláspontját is. Aztán lehet, hogy egy nyári, viharos tapasztalat után 
csak szeptemberben lesz majd ebből valamiféle döntés, de ha belefér még július 4-éig, akkor 
én azt javaslom, hogy tegyük ezt meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem fogom indítványozni a bizottság összehívását kizárólag ezért a 

napirendi pontért, de nem azért, mert csak ezt az egy napirendi pontot tárgyalnánk meg, 
hanem inkább azért, hogy majd szélesebb körben nézzük meg a jég elleni védekezés 
eszköztárát. Azért teszem ezt, mert Bács-Kiskun megye kiterjedt kapcsolatot épített ki 
Szerbiával, azon belül is a Vajdaságot és a Szerbiát lefedő rakétás jégelhárító rendszerrel. Az 
Interreg program keretében sikerült uniós pénzt nyernünk arra, hogy elvileg a kiépítés 
logisztikai hálózata telepítési, jégvédelmi rakétapontok rendszerének hol kellene lennie, 
milyen költséggel telepíthetőek és milyen költséggel üzemeltethetőek ezek. Ez ebben esetben 
valóban csak Bács-Kiskun és Csongrád megyére szól, hiszen a határ menti program csak arra 
ad lehetőséget, hogy a másik ország határ menti rendszerével kapcsolódjunk össze.  

Én inkább arra tennék javaslatot, hogy egy szélesebb körű jég elleni védekezési 
rendszerre szánjunk rá egy komolyabb időtartamot egy bizottsági ülés keretén belül, nézzük 
meg a hazai talajgenerátoros, jódpárologtatós rendszereket, amelyeknek több üzemeltető 
rendszere van, és nézzük meg esetlegesen, és akkor ezt kezdeményezni fogjuk, a szerb 
jégelhárító rendszert, amelynek egész komoly irányítási struktúrája, vezetői vannak, akiket 
meghívunk erre a bizottsági ülésre, hogy tartsanak előadást az általuk működtetett rendszerről. 
Én már láttam ezt a vetített anyagú tájékoztató előadásukat, nagyon látványos, nagyon érthető, 
hogy mit tesznek, és hogy miért úgy teszik, ahogy teszik, hogy milyen az elterjedése. Érdekes 
módon a dél-európai térségben használják a rakétás rendszert, és Franciaországban használják 
még azt, kombinálva a jódos párologtató, talajgenerátoros rendszerrel, és annak például az a 
következménye, hogy amely területeket védik, ott hogyan lehet a gazdáktól ennek a védelmi 
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rendszernek a működtetéséhez külön támogatást kérni, mert – beszéljünk róla! – nem lesz 
elégséges a pénz, hogyha csak arra alapozzuk, hogy most valaki letelepíti ezt a rendszert. Ott 
nagyon komoly védendő érték megvédésre kerül, és már különféle módozatai szóba kerültek 
annak, hogy a védett területen lévő gazdálkodók a felállított rendszer nagyfokú biztonságát 
bizonyítva hektáronként és művelt, tehát megművelt területek fajtái szerint, hogy kertészet, 
szőlészet, gyümölcs, szántóföld, hogy milyen ágazatban tevékenykednek, annak 
függvényében milyen hozzájárulást vállalhatnának, hogy a rendszer utána üzemeltethető 
legyen, mert ez egy komoly kérdés. Itt tehát egy nagyon összetett problémakört nyitunk fel, 
amelyben egyes logikák odáig mennek el, hogy a földalapú támogatásból ezeknek a 
gazdálkodóknak automatikusan vissza kellene szolgáltatniuk a működtetésre bizonyos 
pénzmennyiséget, miközben tudjuk, hogy az EU a termelői tevékenységet támogatja ezzel, 
nem pedig a védekezést – csak hogy kinyissak egy vitát ebben a kérdéskörben.  

Ezért teszek javaslatot arra, hogy azt indítványozom, hogy ennek az előkészítését a 
szeptemberi ülésszakok valamelyikére kezdeményezzük, azzal, hogy a szerb rendszert 
működtető főigazgatóságot is meg fogjuk hívni. Én ezt kérem szépen majd elfogadni.  

Van-e további kérdés az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.)  
Azért mondtam, hogy az egyebekben jelezném, hogy várhatóan ez az utolsó bizottsági 

ülésünk, hogy egyrészt meg tudjam köszönni a bizottság titkárságának, a munkatársaknak, a 
gyorsíróknak a kitartó jelenlétet. Hála istennek a gyorsíró kolléganők döntő többsége olyan, 
aki már megérti a mi nyelvezetünket is, úgyhogy nem szokott vita lenni abból, hogy ki mit is 
mondott, milyen speciális, a mezőgazdasághoz kapcsolódó szórendszert alkalmaz, az ő 
munkájukat is szeretném megköszönni, és mindazok munkáját és figyelmét is, akik itt 
végigkísérték ezt a fél évünket, a sajtó képviselőire és a szakmai érdeklődőkre utalok itt.  

A parlament azért mindig hozhat fordulatokat, tehát nem ígérhetem meg, hogy ez 
biztosan az utolsó e féléves ülésünk, mondhatnám azt, hogy mi nem tervezünk ülést, de 
bármilyen fordulat történhet, amely miatt esetlegesen üléseznünk kell; akkor azt 
természetesen a szokásos módon jelezni fogjuk, a kiértesítés meg fog történni. Ha ilyen nem 
lesz, akkor elvileg a nyári időszakban megint nincs miért üléseznünk, hacsak valami nagyon 
bennünket érintő, súlyos kérdés elénk nem kerül, és ez azt jelenti, hogy várhatóan csak 
szeptember első vagy második hetében fogunk ülésezni, közeledve az őszi ülésszak nyitó 
napjához, és akkor már látva, hogy milyen napirendi pontokkal kezd majd az Országgyűlés, 
annak függvényében rendelem el a bizottság összehívását.  

Eredményes e heti parlamenti és jövő heti kétnapos, hétfői és pénteki parlamenti 
munkát kívánok minden frakciótagnak, és igazi tehermentes kikapcsolódást kívánok a nyári 
időszakra! Köszönöm szépen az együttműködést, és köszönöm, hogy soha nem volt olyan 
helyzet, amikor határozatképtelenség miatt ülést kellett volna elnapolni, ez nagy erénye ennek 
a bizottságnak. Ezt is köszönöm szépen mind az ellenzéki, mind természetesen a többséget 
mindenkor kötelességszerűen biztosító kormánypárti képviselőknek.  

Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 41 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 
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