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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12792. szám)  

(Általános vita)  

 

2. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 

forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12788. szám)  

(Általános vita)  

 

3. Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)  

(Általános vita)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
Farkas Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Dr. Nagy István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Patay Vilmos János (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (független)  
Pócs János (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Suhajda Krisztián (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Bogdány Viktor Ferenc főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Schieszl Ferenc főosztályvezető (Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség)  
Szépe Ferenc főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Boros Zsuzsanna osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető  

A napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
A napirendtervezetet írásban kiküldtük. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e hozzá. 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a 
napirendtervezettel. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek 
szerint fogunk haladni. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Az első napirendi pontban a jövő évi adótörvényekről és az azokkal összefüggő más 
törvényekről fogunk tárgyalni, a törvényjavaslat a T/12792. számon került a kormány által 
benyújtásra. Megkérem a kormány képviselőit, Palotai Kinga főosztályvezető asszonyt – 
köszöntöm! –, és munkatársait, hogy foglaljanak mellette helyet, és szokásainknak 
megfelelően röviden ismertessék a jövő évi adótörvény fontosabb fordulatait, netán azokat, 
amelyek esetlegesen a bizottságunkat is érinti, ezt külön megköszönnénk. Utána majd 
kérdések, észrevételek megtételére lesz lehetőség a bizottság tagjai részéről. Megadom a szót 
Palotai Kingának.  

 

Szóbeli kiegészítések 

PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Jó 
napot kívánok! Üdvözlöm a bizottság tagjait! A Nemzetgazdasági Minisztérium október 18-
án nyújtotta be az Országgyűlésnek a 2014. évre vonatkozó adótörvények módosítására 
irányuló javaslatát. Elsősorban és összefoglalásként szeretném leszögezni, hogy 2014-ben 
nem várhatóak kardinális változások, kardinális módosítások, hiszen 2013-ra a kormány 
adópolitikai célkitűzéseinek megfelelően megtörtént az adórendszer átalakítása oly módon, 
hogy az adózási súlypont a jövedelmeket terhelő adókról a fogyasztást, forgalmat terhelő 
adókra terelődött át, tehát kardinális változások nincsenek. Mindenesetre egy módosítást 
szeretnék kiemelni a többi közül, ez pedig a családi járulékkedvezmény bevezetése.  

A családi járulékkedvezmény bevezetésével azok a szülők, akik a családi 
kedvezményt eddig teljes összegben nem tudták igénybe venni, 2014-től családi 
járulékkedvezmény formájában az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is 
érvényesíthetik a családi kedvezményt. Ez 260-270 ezer háztartást érint kedvezően, és így a 
maximálisan igénybe vehető kedvezmény a bruttó bér 16 százalékáról a 33 százalékára 
növekszik. Hogy egy példát nézzünk: egy háromgyerekes családban, ahol a szülők összes 
bérjövedelme havi 300 ezer forint, ott az intézkedés havonta 51 ezer forinttal nagyobb nettó 
jövedelmet fog eredményezni. Azt gondolom, hogy a javaslatból ez a legfontosabb módosítás.  

Ugyanakkor vannak más, apróbb javasolt változások is, amelyek célja alapvetően a 
gazdálkodói környezet működését könnyítő feltételek megteremtése, a családok helyzetének 
további javítása, a gazdaság kifehérítését szolgáló intézkedések és a jogalkalmazás során 
felmerült problémák orvoslása. Megpróbáltam ezek közül az apróbb módosítások közül 
összegyűjteni azokat, amelyek a bizottság tárgykörét érintik, és ezeket ismertetném röviden.  
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Az egyik – még mindig a személyi jövedelemadó területén maradva – javaslat 
lehetővé teszi, hogy a vagyoni értékű jog átruházásából, a jogról való lemondásból származó 
jövedelmet csökkenteni lehessen az időmúlásra tekintettel, nem csupán lakások, hanem más 
ingatlanok, például termőföld esetén is. Ez azt jelenti, hogy a módosítás eredményeképpen ha 
a magánszemély a termőföldön már legalább 15 éve fennálló haszonélvezeti jogáról mond le 
ellenérték fejében, akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme.  

Szintén a személyi jövedelemadóhoz tartozik az a javasolt módosítás, amely a Hajdú-
Bét Rt., illetve a Novofarm Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági 
csekély összegű támogatásról szóló vidékfejlesztési minisztériumi rendelet szerinti támogatást 
teszi adómentessé. (Gőgös Zoltán: És a pápait?!)  

Szintén egy új adómentességi jogcím a helyi adók területén egy új telekadó-
mentesség, amely szerint mentes lesz a telekadó alól a belterületi, egy hektár területnagyságot 
meg nem haladó földrészlet nagyon fontos, szigorú feltételekkel, a feltételek pedig azok, hogy 
szükséges, hogy annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt álljon, és ezt a 
mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja.  

Nem mentesség, bár a gazdasági feltételeket javítja az a gazdaság fehérítését szolgáló 
intézkedés, amely szerint 2018. december 31-éig meghosszabbításra kerül a fordított adózás a 
gabona- és olajosmag-szektorban. Erre az intézkedésre a vonatkozó uniós irányelv 
módosításával nyílik Magyarországnak lehetősége saját hatáskörében.  

Vannak a bizottság számára, úgy gondolom, érdekes változások a jövedéki adózás 
területén is, alapvetően a szeszfőzdékhez kapcsolódóan, ezeket kicsit részletesebben Bogdány 
Viktor kollégám ismerteti.  

 
DR. BOGDÁNY VIKTOR FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Több, bár nem nagyobb léptékű, de a szeszfőzdékkel 
kapcsolatos, tehát ilyen mezőgazdasági eredetű termék felhasználását könnyítő változás is 
lesz az adótörvények módosítása eredményeképpen. Az egyik az, hogy minden szeszfőzdében 
üzlethelyiség létrehozása nélkül lehetővé válik a közvetlen értékesítés, tehát nem kell egy 
boltot létrehozniuk magában a főzdében, hanem e nélkül is kóstoltathatják, illetve 
értékesíthetik palackozottan az előállított pálinkát.  

A másik módosítás, amely már a tavasszal tárgyalásra került, illetve amelyről 
megbeszélések is voltak, arra az esetre vonatkozik, amikor a szeszfőzdében előállított 
pálinkának az érlelése nem a főzde telephelyén, helyszínén van, hanem egy elkülönült 
telephelyen van üzemi szeszraktár, akkor jelentősen enyhítésre kerülnek a jövedékibiztosíték-
szabályok, és elegendő lesz a szeszfőzdének az előállítás méretétől függően 10 milliós vagy 
2 milliós jövedéki biztosítékát nyújtani erre az esetre is, ezáltal könnyebbednek a működési 
feltételek.  

Továbbá az értékesítési láncnak egy következő elemén is, amikor nagykereskedelmi 
tevékenységet folytatnak a szeszfőzdében előállított pálinkával, párlattal, a nagykereskedőnek 
a jövedéki biztosítéki szabályai is enyhítve lesznek, illetve egyéb feltételek is enyhítésre 
kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a raktárméret, ami a tevékenységhez szükséges, töredékrészre 
csökken. Köszönöm szépen.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az illetéktörvényt módosító 

javaslatokkal folytatnám tovább, ezek alapján a visszaélések és a szabályok egyszerű 
kijátszhatósága ellen hat ez a javaslat, amely a termőföldszerzéshez kapcsolód visszterhes 
vagyonátruházási illetékmentesség részletszabályait módosítja, méghozzá úgy, hogy az 
illetékmentesség alkalmazásának feltételéül szabja, hogy a vagyonszerző a saját művelést 
legkésőbb a birtokbaadástól számított egy éven belül megkezdje. Itt, ugye, két feltétel van: 
hogy 5 éven belül nem lehet elidegeníteni ezt a termőföldet, a másik pedig, hogy saját 
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művelés alá kell vonni, és a részletszabályok most kimondják, hogy a saját művelést 
legkésőbb 12 hónapon belül meg kell kezdeni.  

A törvényjavaslatban van számos termékdíjat érintő módosítás is, ezek közül kettőt 
szeretnék kiemelni, amelyek a mezőgazdasági tárgykört érintik, ebben pedig Schieszl Ferenc, 
az OHÜ főosztályvezetője lesz segítségemre.  

 
DR. SCHIESZL FERENC (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! Köszönöm szépen. Az egyes adótörvények módosítása 
kapcsán, annak részeként előterjesztett termékdíjtörvény a tisztelt bizottság hatáskörébe 
tartozóan két érdemi részt tartalmaz. Az egyik, hogy kiegészítésre, illetve pontosításra került a 
termékdíj-visszaigénylés bizonyos rendszere, nevezetesen a növényvédő szerrel szennyezett 
csomagolások tekintetében az ezen csomagolásra, csomagolószerre befizetett termékdíj 
visszaigényelhető abban a részben, amilyen részben egy speciális hulladék tekintetében a 
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjat az érintett koordinátornak megfizeti a kötelezett, tehát 
ez mindenféleképpen kedvező, és egy plusz visszaigénylési lehetőséget biztosít a 
mezőgazdaságban érintett vállalkozások, őstermelők részére. 

A másik kedvezmény, hogy a termékdíjtörvény-módosítás részeként új 
jogintézményként kerül bevezetésre a termékdíjraktár. A termékdíjraktár kvázi külföldnek 
minősül, így az ide értékesített csomagolt termék csomagolása, csomagolóeszköze után 
visszaigénylési pozícióba kerül a gazdálkodó, a kötelezett. Ez segíti a mezőgazdasági 
őstermelőket, a mezőgazdasági termelőket, nevezetesen akik eddig feldolgozónak 
értékesítettek valamely csomagolóeszközzel, csomagolással ellátott terméket, nem voltak 
visszaigénylő pozícióban, ez a törvénymódosítás, ez a pontosítás viszont megteremti a 
lehetőséget, így az így értékesített és mondjuk ha a feldolgozó a területén létesít egy ipari 
vagy kereskedelmi termékdíjraktárat, akkor megnyílik a visszaigénylés pozíciója.  

Ez a két olyan pozitívum van, ami… 
 
ELNÖK: Bocsánat, hogy közbeszólok! Tehát mint az áfarendszer logikája, hogy a 

köztes szereplők is visszaigénylők? 
 
DR. SCHIESZL FERENC (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Nem az 

áfarendszer, mert a termékdíjtörvény nem áfaalapon szabályozódik, de ha a logikáját 
tekintem, igen… 

 
ELNÖK: Tiszta sor, csak hogy termékdíjraktár, tehát köztes szereplőként 

visszaigényelhetnek. 
 
DR. SCHIESZL FERENC (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Az 

áfaraktárhoz hasonló a működése, ha erre irányul a kérdés, akkor igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Elnézést! 
 
DR. SCHIESZL FERENC (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Kérem, 

ennyi volt. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Akkor köszönöm.  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük szépen. El is 

érkeztünk a végére, abból a szempontból, hogy tényleg igyekeztünk csak azokat a 
módosításokat kiemelni, amelyek a tisztelt bizottság tárgykörét érintik. Ahogy látható, ezek 
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nem nagy módosítások, de minden területen olyan lépésekre, olyan intézkedésekre próbál 
javaslatot tenni, amelyek segítik, javítják a gazdasági működés feltételeit. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak adok lehetőséget kérdés, észrevétel 

megtételére. (Jelzésre:) Magyar Zoltánt látom jelentkezni, bocsánat, aztán az alelnök úr – 
írom. Magyar Zoltánnak adok szót.  

 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
Jobbik üdvözli például a családi járulékkedvezmény bevezetését, gondolom, ez nem 
meglepetés, ugyanakkor a beszámolóból úgy vettük észre, hogy akkor az áfa kérdésköre nem 
tartalmazza, tehát nem várható jövőre sem az, hogy az alapvető élelmiszerek területén 
mondjuk egy jelentős áfacsökkentés lenne, vagy mit lehet erről tudni? Azokban a körökben 
sem, amelyekről egyébként a kormány már gyakorlatilag konkrét ígéretként beszélt, azokban 
sem várható, vagy miért nem tartalmazza ez a javaslat, ha igen? Illetve a szeszfőzdékkel 
kapcsolatban érdeklődnék, hogy amennyiben az Európai Unióban most folyó eljárás hazánkra 
nézve negatív véggel jár, és a szeszfőzdéknek a pálinka után az adókedvezmény mostani nulla 
mértékét bírálva az Európai Unió úgy dönt, hogy ezt nem tarthatjuk meg, akkor milyen 
lépésekre készül a kormány, illetve mikorra várható ebben döntés? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Bocsánat, Nagy Istvánt is láttam közben jelentkezni, úgyhogy neki kell 

először megadnom a szót (Gőgös Zoltán: Persze!), és majd utána Gőgös Zoltán. Nagy István! 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Elismeréssel szeretnék adózni azon 

változások vagy változtatások iránt, amelyeket a kormány tervez bevezetni. Két dolgot 
szeretnék kérdezni. Az egyik a telekadóval kapcsolatos, amelynek a kivetése, ugye, egy 
önkormányzati jog volt a településeken belül, és azért vetették ki az önkormányzatok, hogy a 
beépítést igyekezzenek növelni, tehát a telkek kereskedelmét, illetve adásvételét minél 
pörgősebbé tegyék. A kérdésem az a szabályozással kapcsolatosan, hogy néhány gyümölcsfa 
ültetése egy ilyen telekre kiváltja-e a telekadó mértékét, tehát mi számít igazoltan 
mezőgazdasági cselekvésnek, mert néhány gyümölcsfa pár ezer forint, és máris mentesülnek 
az adó alól. Lesz-e ez korrektül szabályozva? 

A másik pedig, amiről nem hallottam, de tudom, hogy sok kezdeményezés van ez 
iránt, és érdekelne nagyon, az a gyógynövénytinktúrák jövedékiadó-köre, hogy sikerül-e 
abban kompromisszumra jutni, hogy ez csökkenjen, vagy mi jelen pillanatban a kormány 
álláspontja a gyógynövények és a gyógynövénytinktúrák jövedéki adójáról? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kérdésem lenne először. 

Itt elhangzott egy két céggel kapcsolatos támogatás adómentessé tétele, az egyik a Hajdú-Bét 
volt, a másik meg nem is tudom, mi volt. (Közbeszólások: A Novofarm!)  

 
ELNÖK: A Novofarm. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Általában igaz, hogy a de minimis után adót kell fizetni? 

Mert ez de minimis alapú termelői támogatás volt, ha én jól tudom, lehet, hogy nem, de 
hogyha az volt, akkor ilyen még volt másnak is, tehát más cég esetében is volt ilyen, mondjuk 
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a Pápai Húsgyárral kapcsolatban akkor mi a helyzet, mert ők ugyanilyen típusú támogatást 
kaptak. Viszont ha a másik nem az volt, akkor értem, de én úgy tudom, a de minimis alapú 
nem adóköteles. Ez lenne az egyik kérdésem.  

A másik, hogy van az szja-törvényben egy alapvetően üdvözlendő módosítás: hogy ha 
valaki olyannak adja el a földet, aki vagy állatot tart, és ezt igazolja öt évig, vagy olyannak 
adja tovább bérbe, aki tíz évig még állatot tart, akkor nem kell adózni, csak mi van akkor, 
hogyha megszakad ez a folyamat? Akkor ki a felelős onnantól? Mert ez szép dolog, tehát én 
azt mondom, hogy ez rendben van, csak akkor valamit még ide hozzá kellene tenni, hogy 
akkor most felel-e azért a korábbi földtulajdonos, ha valaki aláír neki egy papírt, hogy 
márpedig én leszek a vevő, mert én tuti biztos, hogy öt évig állatot tartok, és mondjuk a 
második év után meg azt mondja, hogy bocsi, de elpusztultak a tyúkok, akkor innentől kezdve 
ezzel valamit kezdeni kell. Lehet, hogy ez végrehajtási ügy, de azért erről szeretnék valamit 
tudni, hogy ez most hogy van. Még egyszer mondom: maga az elv teljesen rendben van, tehát 
azzal nekem semmi bajom, sőt, csak én nem látom, hogy mi történik akkor, hogyha ilyen nem 
létező fogadalmakat tesznek vevők, aztán közben meg én vagyok a hunyó, mert nekem 
tudnom kellett volna elvileg, hogy az egy szélhámos. Ezért akartam ezt kérdezni. Az szja-
körben van ez a változtatás.  

Azért azt én is szeretném javasolni a bizottságnak, hogy magának a Mezőgazdasági 
bizottságnak nem kellene ilyen könnyen átlépnie e felett az élelmiszeráfa fölött. Én azt 
gondolom, hogy a magyar élelmiszeripar, legalábbis egy része nem fog kibírni még egy évet 
27 százalékos áfatartalom mellett, tehát a feketegazdaságnak olyan lehetőséget adtunk ezzel 
ismét, amivel, én azt gondolom, nincs tovább. Én tehát elfogadom, hogy itt 50 milliárd forint, 
ami a hús lenne sok – egyébként egészen annyi nem lenne szerintem, ha csak a két hústermék 
lenne –, de azért azt is lássuk be, hogy mekkora kár lesz abból, hogy tömegesen lesznek 
elküldve az emberek az élelmiszeriparból, ami már nem most kezdődött, miután ez az áfa 
csak hab a tortán az összes többi terhelésre. Igaz, hogy újabb terhelést nem kapnak ’13-ban, 
de ’11 év eleje óta például az összes húsipari vállalat veszteséges, és nem 5 millióval meg 
10 millióval, hanem milliárdos szinten veszteséges. Ha ezzel nem kezdünk valamit, akkor, én 
azt gondolom, nagy baj lesz, és én azt is állítom, hogy a feketegazdaságnak nemcsak az a 
része a probléma, hogy az áfát elcsalják, mert aki az áfát elcsalja, az nyilván úgy csalja el 
leginkább, hogy nem ad számlát, na most, ha nem ad számlát, akkor ő zsebből fizeti az 
embereit is, és ha zsebből fizeti az embereit, akkor biztos, hogy semmilyen járulékot nem fizet 
be utánuk, ami megint csak kiesés a költségvetésnek. Énszerintem tehát itt azért csak kellene 
venni egy nagyobb levegőt, és azt mondani, hogy azért vannak olyan üzletágak, és én azt 
gondolom, inkább abba nem mer belevágni a kormány, hogy a teljes olyan körre, amelynél ez 
a feketegazdaság van, kiterjessze, de ez megérné, tehát ebből a zöldséget sem lehet kihagyni, 
a zöldség-gyümölcsöt sem, mert a másik nagy feketebiznisz meg nyilván ott zajlik. Úgyhogy 
én azt gondolom, a bizottságnak ezen el kellene gondolkodnia. Mi nyilván fogunk beadni erre 
módosítót, ezt jeleztük többször, de kellene ebben egy konszenzusos módosítást csinálni, 
amely nagyon célirányosan csökkentene áfát, mert nem kellene itt mindennek, a homártól a 
kaviárig, mindennek az áfáját csökkenteni, csak tényleg azokét a termékekét, ahol 
versenyhátrányban van a magyar feldolgozóipar. Nagyon ki fogják ezt használni, én attól 
tartok, hogy ez egy hibás döntés lesz. Kellene ebben venni egy nagyobb levegőt, én úgy 
gondolom, és nekünk ebben különösen nagy felelősségünk van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdezőt nem látok. Az ülés vezetését átadom az alelnök úrnak, 

mert hozzá szeretnék szólni.  
 

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Akkor én meg megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Mint ahogy a költségvetés egy héttel 

ezelőtti tárgyalásánál a költségvetés kapcsán jeleztem, egy olyan költségvetés került akkor 
benyújtásra, amilyet 10-15 éve nem láttunk, ezt nyugodtan mondhattam akkor az ismert 
makrogazdasági számokra alapozva, és most megjött a költségvetést alátámasztó bevételi 
oldalt általában bemutató törvénytervezet, ez az adótörvény, és nyugodtan mondhatom, hogy 
régen volt már képviselő, különösen kormánypárti képviselő ilyen kellemes helyzetben, hogy 
a benyújtása óta nem láttuk, hogy bármely társadalmi réteg vagy vállalkozói csoport azért 
tiltakozott volna, mert őket különös mértékben sújtják a benyújtott adótörvény egyes 
adószabályai, sőt, ha jól látom, és akár ha a jövedéki törvény, a pálinkaszabályozás területére 
utalok, a szakmai szervezetek konzultációi eredménnyel jártak – ezt azért merem mondani, 
mert tudom, hogy a Pálinka Nemzeti Tanács hivatalosan egyeztetett a jövedéki főosztállyal 
technikai kérdésekben, és ezek döntő mértéke bekerült az adótörvénybe, hiszen nem 
veszélyezteti az adóbevételt, és mégis mind az érintetteknek, mind pedig az érintetteknek 
egyszerűsödik a mindennapi tevékenységük. Ha jól látom tehát, az adótörvények egyben a 
társadalmi szervezetek egyes igényeit is teljesítik.  

Itt persze mondhatnám azt, hogy nem szeretnék az ellenzék helyében lenni, hiszen 
nehéz lesz kifogást találni a benyújtott adótörvény kapcsán… 

 
ELNÖK: Elég az áfa! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Kitérhetünk az áfavitára. …És mint említettem, ez az 

adótörvény is ebbe a kategóriába tartozik, persze, tudom, itt elhangzott Gőgös Zoltán alelnök 
úrnak a megjegyzése, hogy ők az áfán lovagolnak, de azért csendesen tegyük hozzá ennek az 
adótörvénynek azt az iszonyú erejét, amit itt az előterjesztőtől hallhattunk mondjuk a családi 
adó- és járulékkedvezmény rendszerének a bevezetését, kiszélesítését, amely a 270 ezer 
családot érint több tízmilliárd forinttal… 

 
ELNÖK: Az áfa meg az összeset! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): …, és az összes többi olyan tétel, amely a hétköznapi életet 

próbálja meg rendezni, úgy, hogy a költségvetés bevételi oldalát ne veszélyeztesse. Ez igazán 
nagy művészet, mert ilyen költségvetést nem sokat láttunk még az elmúlt 10-16 év alatt, 
amely együttesen tudta teljesíteni, hogy a társadalmi igények, szakmai kérések 
megfogalmazásra kerülnek, miközben nem veszélyezteti a költségvetés makrogazdasági 
alapszámait.  

Kitérnék néhány technikai jellegű kérdésre, kezdjük rögtön az áfával! Egyelőre a 
beterjesztő figyelembe vette a Fidesz-frakció döntését, erről van szó, az pedig az, hogy amíg 
nem látjuk egyértelműen, hogy a fogyasztókhoz is eljuthat az áfacsökkenés teljes mértéke, 
addig egyelőre nem javasoljuk annak a bevezetését, tehát nem közvetlen az anyagi bevételi 
oldala az, ami most nem teszi lehetővé ezt, hanem az a sok negatív példa, amiben sajnos már 
mi is negatív érintettek voltunk az első Orbán-kormány alatt, amikor a papír alapú pelenkának 
a 25 százalékos áfamértékét nulla százalékra vittük le a fiatal családosokat támogatva, és fél 
év múlva jött az első ellenőrzés a fogyasztóvédelem és egyéb területen, és kiderült, hogy 
egyetlenegy fillérrel nem lett olcsóbb a papír alapú pelenka, ezt a gyártók és a kereskedők 
lenyelték, nagyon nagy hasznot téve zsebre. Itt már, amikor több tízmilliárd forintos adótétel-
csökkentésről beszélünk, ezt csak úgy átadni egyszerűen a gyártóknak és a kereskedőknek, 
tartok tőle, nagyon nagy felelőtlenség, sőt értelmetlen művelet lenne. A végcél természetesen 
az, hogy eljusson a fogyasztókhoz is az a szándék, amiről nem az ellenzék, hanem mi már 
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jóval régebben beszélünk itt, a Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben tette meg az első 
jelzését, hogy úgy néz ki, az áfacsökkentést el kellene kezdeni egyik-másik mezőgazdasági 
termék esetében. Közben jött a fordított áfa kérdése, ami megoldott néhány rendkívül 
kellemetlen problémát a gabona, tömegtermékek esetében, nem is akarok eddig visszamenni.  

Jelenleg annak a rendszernek a kidolgozása kell hogy megtörténjen, amely az 
ellenőrzést és az esetlegesen bevezethető áfacsökkentés pozitív eredményeit egyértelműen 
elviszi egészen a fogyasztóig. Amíg ez nincs garantálva, és amíg nincs ilyen rendszer, amíg ez 
nincs összerakva, addig egy kicsit kockázatos lenne ezt bevezetni. Lennének, akik ezen 
tisztességes nyereséget tennének zsebre, de a nagyközönség, azok, akiknek az érdekében 
tennénk, nem biztos, hogy ilyen sikeresek lennének. Ennyit az áfa kérdésköréről. 

Az egy régebbi vita, hogy termőföldvásárlásnál mikor, milyen feltételek mellett 
terjedhet ki az illetékmentesség az új tulajdonos esetében: öt évig nem értékesítheti, és saját 
használatban van. Vita volt mindig, hogy, na, de mikor kezdi el a saját használatbavételt, és 
most látom, az előterjesztő 12 hónapot javasol, hogy ez legyen. Tartok tőle, hogy marad még 
egy kis vitánk, mert főleg most, a termőföldtörvény módosulása, a termőföldszerzést 
szabályozó jogszabály módosulása miatt egy elég jelentős mozgás tapasztalható ezen a 
területen, és bizony tudjuk, hogy jelenleg több termőföld bérleti úton kötött, tehát megvan, 
hogy ki a használója – ennek ellenére tulajdonosváltás bekövetkezhet. Én értem a dilemmát, 
roppant nehéz megtalálni azt az időpontot, hogy a tulajdonos megvette a termőföldet, tehát 
tulajdonos, nem is fogja eladni, mert egyértelmű szándéka van vele, de nem tudja felbontani 
azt a bérleti szerződést, amit még az előző tulajdonos kötött, és az még lehet, hogy egy, kettő, 
netán három évig köti, amely esetre, ha jól értem, az előterjesztő nem terjeszti ki az 
illetékmentességet, mert 12 hónapon belül nem tudja saját használatba venni – ez egy szigorú, 
nyomon követhető tevékenység, a földhivatalnál bejegyzésre kerül, és onnantól kezdve a 
következő év májusában a föld alapú támogatás igénylésekor már neki kell lennie, mármint az 
új tulajdonosnak, az érintettnek, akkor mondhatjuk, hogy használatba is vette. Erről majd itt 
bizonyára kialakul a szakmai véleményünk mint bizottságnak, hogy ez a 12 hónap elégséges-
e, eddig engedjük-e nyújtózkodni az új tulajdonost, és aki 12 hónapon belül nem tudja 
használatba venni, habár teljesen jogos tulajdonos, nem adja el öt éven belül, nem terjed ki rá 
az illetékmentesség. Azt mondhatnám, hogy ezt az illetékmentességet inkább csak hangosan 
gondolkodva vezettem végig, hogy jól értem-e az előterjesztő jelenlegi szándékát. 

Még egy kérdéskör lenne, a jövedéki szabályozás – az utolsó mozzanatról nincs 
pontos információm, a folyamatot figyeltem, szakmai oldalon, szakmai érintettek szóltak 
hozzá –, hogy a nehézgépek zsír-, kenő-, hajtóműolajai jövedéki szabályozás alá kerülnének. 
Kérdezem, hogy ez megtörténik-e az előterjesztés alapján. Ha igen, akkor folytatom. (Palotai 
Kinga bólint.) Igen. Akkor is úgy tűnt a vitatkozó felek részéről és a szakmai cikkek alapján, 
hogy ez megtörténik. Nos, csak kérdezem, hogy ez valamilyen hatással, feladattal, más 
odafigyelési kötelezettséggel kihat-e a mezőgazdaságban élő és erőgép-tulajdonosokra, és 
mindjárt mondom, hogy miért. Nehezen vették észre a gazdálkodók, hogy a gázolaj egy olyan 
jövedéki termék, amelyből nem akármennyit és nem akárhol tankolhatnak. Ez azt jelenti, 
hogy például külön engedélyezési eljárás kell ahhoz, hogyha bizonyos mennyiség felett a 
tulajdonos otthon üzemanyagot akar tárolni, és ezt az illetékes adóhatóság kőkeményen 
ellenőrzi is, és ki is szab kőkemény büntetéseket, hogyha ennek a jövedéki terméknek a 
tárolását nem engedélyezett körülmények között végzi valaki, vagy pedig olyan mennyiséget 
tart otthon, ami már az engedélyezett körbe tartozna. Ez az utóbbi két-három évben komoly 
problémát okozott, későn vették észre a gazdálkodók. A benzinkutas természetesen tudta, 
hogy ez jövedéki termék, és hogy azzal hogyan kell elszámolni, na de a gazdálkodó úgy 
gondolta, hogy ő tankol a gépbe, vagy tankol az utánfutóra felhelyezett tárolóedényébe, és 
azért tankol az utánfutóra felhelyezett tárolóedénybe, mert van olyan helyzet, amikor a 
nehézgép, mondjuk a kombájn vagy a mélylazítók, nagyon nagy, erős gépek, messze kinn van 
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a terepen, azok nem tudnak berohangálni minden nap egy üzemanyagtöltő állomásra, és 
sokkal egyszerűbb helyben megtankolni. Aztán kiderült, hogy nem olyan egyszerű a jövedéki 
terméknek a töltögetése és tárolása, és ebből történtek problémák, büntetések, amit a 
gazdálkodók nagyon nehéz szívvel vettek tudomásul; habár – magam is utánajártam ennek – a 
jogszabály egyértelműen rendezte, de talán nem jutott el az információ a végfelhasználóhoz.  

Ennek a problémának a szinonimájaként kérdezem meg, hogy ha a hajtóműzsír, 
kenőolaj és minden egyéb, e témakörben vámtarifaszám alá tartozó termék bekerül a jövedéki 
szabályozásba, akkor két kérdésem lenne: mit kell tenni annak a zsír-, kenőolaj-, hajtóműolaj-
kereskedőnek, aki eddig nem volt a jövedéki hatály alatti tevékenységi körbe sorolt, de 
innentől kezdve az lesz, ha jól értem, letéti díj, és én nem tudom, micsoda, mert a jövedéki 
körbe sorolásnál kemény feltételek fognak életbe lépni, ezt tudja, aki ezt a területet figyeli. 
Egy: mit kell tennie egy ilyen vállalkozásnak? Kettő: lesz-e itt is tárolási korláthoz kötöttsége 
a gazdálkodóknak, hogy most már nem tárolhatnak be akármennyi zsírt, kenőolajat, 
hajtóműolajat meg nem tudom micsodákat, amelyek ebbe az új szabályozási körbe kerülnek? 
Én most csak elébe szeretnék menni ennek a problémának, mint amit negatív értelemben 
sajnos megtapasztaltak a gazdálkodók a gázolaj jövedéki szabályozása következtében.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna megjegyezni a benyújtott adótörvények 
kapcsán. 

 
ELNÖK: Köszönöm, és akkor visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
 
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Egy rövid kérdésem volna azzal a témával kapcsolatban, 

hogy tudjuk, hogy január 1-jétől a növényi olaj közvetlen felhasználása, tehát a gazdaságban 
termelt, a gazdaságban előállított és a gazdaságon belüli felhasználását kivették a jövedéki…, 
illetve olyan változtatás volt, hogy az a gazdálkodó, amely a gázolaj jövedéki adójának a 
visszatérítésére nem tart igényt, az jogosult ezek között a szigorú feltételek között saját 
céljaira előállítani. Ebben történt-e változás, terveznek-e változást, és mi a bevezetés óta eltelt 
időszak tapasztalata? Mert én úgy gondolom, hogy itt túl kevés volt a kormányzati 
kommunikáció, hogy a gazdák ezt meg is tudják, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek. 
Megtörtént ez a kedvező változás, de mintha egy kicsit elhallgatta volna a kormány. Erről 
szeretném megkérdezni az előterjesztők véleményét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Újra Gőgös Zoltánnak adok szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Részben ahhoz szólnék hozzá, amit a Géza 

felvetett. Én azt gondolom, hogy ennek tavaly még nem nagyon volt jelentősége, mert olyan 
drága volt a repce, hogy nem volt érdemes ezt csinálni – most egy kicsit más a helyzet 
szerintem, tehát most kellene, talán most többen meggondolják, akiknek termett, hogy 
eladják-e viszonylag nyomott áron, vagy kezdjenek vele valamit.  

A másik, hogy én azt értem az áfaügyben, hogy meg kell fontolni, hogy ez tényleg 
eljut-e a lakossághoz, de azt gondolom, hogy az a mérték, amit többször javasoltunk és 
többször elutasításra került, az már elég nagy garancia arra, hogy azt nem lehet lenyelni. Én 
nem hiszem, hogy 22 százalékpontnyi áfacsökkentést le lehet nyelni, az kizárt a mai 
versenyhelyzetben, tehát azért elég nagy a verseny az élelmiszerforgalomban, és ezt 
nyilatkozta is több ízben a kereskedelem. A másik, hogy ez csak az egyik lába a dolognak, és 
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én pont nem erről beszéltem. Iszonyatosan fontos, hogy egy újabb rezsielem csökkenjen, 
főleg a rászorulóknak, hiszen ez nem 200 ezer családot érintene, mint a járulékcsökkentés, 
hanem mindenki, és miután egy gyomra van mindenkinek, a gazdag nem fog többet enni 
azért, mert olcsóbb az élelmiszer.  

A másik, hogy ez a feketegazdaság önmagában elég lenne ahhoz, hogy ez az áfa ne 
maradjon, még akkor is, hogyha a végén… Mert az lehet, hogy ezt valaki elnyeli, de hogy 
csalás nem lenne az 5 százalékos áfa mellett, mert nagyjából 10 százalékba kerül a történet, 
abban teljesen biztos vagyok. Én ezért mondom azt, hogy ennek a bizottságnak alapvetően az 
élelmiszeripar érdekeit kell néznie, én úgy gondolom, ebben az esetben, és természetesen… 
azt nem mondom, hogy másodlagos a fogyasztók érdeke, de legalábbis egyenrangú a két 
történet.  

 
ELNÖK: Egyértelműen tudomásunk van arról, hogy mit jelentene a feketepiac 

tisztításában az, ha a 27 százalék helyett valamilyen kedvezményes kulcsú lenne az áfa, ez 
mindenki előtt tiszta, ez nem is kérdéses, ugyanis akkor már nem éri meg csalni, olyan 
alacsony a kulcs – ez a lényege, ez nyilvánvaló. Az előbb említettem, hogy mi az igazi 
dilemma most a frakciónk előtt, és hadd említsem meg, hogy ugyan Gőgös Zoltán azt mondta, 
hogy ígéretet tettek, hogy mindenki betartaná az áfacsökkentés következményeit, az előállítók 
és a forgalmazók, megjegyzem, hogy azért van bennünk egy kis óvatos félelem. Mert például 
– más területre megyek, de nagyban hasonló – egy nehézgép, nevezzük traktornak, ára 
általában annyi, amennyi a típus szerint, s a többi, újról beszélek; amikor kiderül, hogy a 
kormány éppen készülődik, hogy támogatás lesz vagy EU-s támogatás érkezik, 30-
40 százalék, csoda módon azonnal felmegy az ára ennek a traktornak, ráadásul pontosan 
annyira, mint amennyi az állami támogatás tartalma, tehát nettóban ugyanott lesz szépen 
megint a magas áron a traktor, a gazdának semmi nyeresége nem lesz belőle. Nem szeretnénk, 
ha valami hasonló technikát alkalmaznának az érintettek. Itt most egy nagy gyűjtőszót 
mondok: érintettek, mindenki, aki a neveléstől kezdve a végeladásig szereplője ennek a 
láncnak (Gőgös Zoltán közbeszól.), hogy nehogy előtte a kedvezmény hatására hirtelen 
úgymond árnövekedés induljon meg két-három hét alatt, amikor már látszik az adótörvényben 
és mindenben, hogy ez be fog következni. Láttunk már karón varjút, ezért mondtam, hogy 
most egy kissé óvatosabbak vagyunk, és pontosan tudjuk azt a problémát, ami kárt a 
feketegazdaság okoz ma az élelmiszer-feldolgozóknak, hiszen az ÉFOSZ-nak számos 
jelentése igazolja ezt, és mindegyik illetékes hatósághoz, az adóhatósághoz, a pénzügyhöz, az 
NGM ezen a területen érintett főosztályaihoz, illetve a Vidékfejlesztési Minisztériumba is 
eljutottak ezek a tanulmányok, tehát ezzel tisztában vagyunk, mi több, egyet is értünk a 
probléma lényegével. A megoldás, mondom, egy kis óvatosságot mond még nekünk.  

Nem tettünk le arról, hogy a megoldás megszülethet, csak nem ebben a direkt nyílt 
fázisában, és nem előkészület nélkül. Én csak ezt szerettem volna még egyszer megerősíteni.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Itt csalni a kereskedelem tud, vagy ezt lenyelni, más 

senki, közbülsők nem.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Majd a választás előtt két héttel.  
 
ELNÖK: Nem látok további jelentkezőt. Megadom a szót az előterjesztőnek, hogy az 

itt elhangzott kérdésekre reagáljon.  
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Palotai Kinga (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai, reflexiói 

PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Megpróbálok gyorsan reagálni, remélem, minden kérdésre. Az első és, azt hiszem, a 
legsúlyosabb kérdéssel, az áfakulcs kérdésével kapcsolatban csak megerősíteni tudom, amit 
az elnök úr mondott. Igen, az elsődleges szempont az, hogy az árakban az áfakulcs 
csökkentése mindenképp megjelenjen, igen, a múltból van rá tapasztalatunk, hogy ez nem 
feltétlenül így történik, a román példa is azt mutatja, hogy egy esetleges áfakulcscsökkentés, 
hogyha nem társul hozzá semmilyen más intézkedés, tehát valami más megoldással nem 
párosul, akkor abban az esetben a nagyobb részét lenyelik alapvetően a kereskedők. 
Figyelembe kell venni ezen kívül az áfakulcscsökkentésnél a költségvetési szempontokat, a 
termékek meghatározásánál az uniós szabályokat. Figyelembe kell venni azt is, hogy nem 
minden csalási módszerre jó megoldás az áfakulcscsökkentés, ezért azt nem lehet kijelenteni, 
hogy mondjuk a számla nélküli kereskedelmet egy az egyben és minden esetben orvosolná. 
De, azt hiszem, ezzel kapcsolatban a legfontosabbakat az elnök úr elmondta, úgyhogy 
ugranék is tovább. (Font Sándor, a bizottság elnöke elhagyja az üléstermet.) 

 
(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Felmerült kérdésként, hogy a szabad pálinkafőzéssel kapcsolatban milyen lépéseket 

tervezünk, és mikorra várható döntés. Az eljárás ott tart, hogy a magyar kormány kérte, hogy 
legyen ez ügyben tárgyalás. Úgy gondoljuk, hogy az álláspontunkat a bíróság előtt is meg 
fogjuk védeni, és szeretnénk mindent megtenni ezzel kapcsolatban, emiatt például 
beavatkozásra kértünk más tagállamokat is, ahol hasonló szabályozás van érvényben. Mivel 
úgy gondoljuk, hogy az álláspontunkat megvédjük, ezért még nincsenek olyan lépések, 
amelyet ennek az ellenkező esetére tervezünk. A döntés egyébként majd 2014-ben várható.  

Szintén kérdésként merült fel a telekadó-mentességgel kapcsolatban, hogy elegendő-e, 
ha néhány gyümölcsfa van a területen. Próbáltam kihangsúlyozni, hogy a törvény azt írja elő 
szigorú feltételként, hogy a terület, a teljes terület tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, 
tehát ennek nem felel meg az, hogyha egy 5 ezer hektáros területre pár gyümölcsfát ültetnek 
be, illetve az sem felel meg, hogyha nem… (Dr. Nagy István: A telekadó nem lehet 5 ezer…) 
Négyzetméter, igen. (Dr. Nagy István: Az lehet.) Elnézést. 

 
ELNÖK: De két birka akkor elég. (Derültség.) Mert az a teljeset legeli. 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Az egészet úgy hoztam csak 

szóba, nem kritikát akartam gyakorolni, csak hogy foglalkozzanak vele, mert önkormányzati 
szinten komoly problémát fog okozni. Ebben a pillanatban ez az adónem otthon megbukik, 
mert annyi esze mindenkinek van, hogy egy háztáji telekre húsz gyümölcsfát beültet, az egy 
tényleges mezőgazdasági termelés, és abban a pillanatban kiesik, tehát nem lehet adóztatni 
utána, ha nem lesz akárhogy is korrektül szabályozva. Ez veszélyes szabály, mert nem a 
kormányzat adóját csökkenti, hanem az önkormányzati adóbevételeket csökkenti és érinti. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt, hogy a teljes terület 

tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, igazolnia kell a mezőgazdasági igazgatási 
szervnek is.  

A következő kérdés a gyógynövényekkel kapcsolatos jövedéki adó kérdése volt. Itt azt 
tudom mondani, hogy a törvény jelenleg is tartalmaz mentességet gyógyszerrel és 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban. A mentességeket 
nem tudjuk kiterjeszteni, azt kell megvizsgálni, hogy ezekbe a kategóriákba beleesnek-e ezek 
a gyógynövénytinktúrák. (Font Sándor, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.)  
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
Kérdésként merült fel a személyi jövedelemadóban a Hajdú-Bét Rt.-hez és a 

Novofarm Rt.-hez kapcsolódó adómentesség. Itt nem igaz az a logika, hogy azt, hogy mikor 
kerül egy bevétel adóztatásra vagy sem, azt a de minimis szabályok döntenék el, hanem 
alapvetően az szja-ban az a kérdés, hogy jövedelmet pótló juttatásról van szó, vagy inkább 
egy kártalanításról. Azzal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, hogy más hasonló esetekre 
kiterjed-e majd ez a szabály, a jelenlegi javaslat ennek a két cégnek a vonatkozásában 
tartalmazza az adómentességi feltételt. Az szerintem majd a részletes vita tárgya lehet, hogy 
ide bekerülhet-e esetleg más is.  

A személyi jövedelemadóval kapcsolatos kérdést nem pontosan értettem… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Az szja-val? 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az szja-val kapcsolatosat, de 

hogyha… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Az a lényege, hogy benn van az adószabályok között, 

hogy ha valaki olyannak adja el a földet, aki vállalja, hogy öt évig állatot tart, vagy olyannak, 
aki megveszi, és az olyannak adja tovább bérbe, aki tíz évig – mondjuk a cég – állatot tart, 
akkor nem kell az eladónak szja-t fizetnie. Csak az eladó hogy tudja azt majd nyomon 
követni, vagy egyáltalán…? Mi történik akkor, hogyha mondjuk valaki ezt leírja a 
szerződésben, de utána mégsem tartja be? Akkor kinek kell befizetnie az adót, vagy be kell-e, 
vagy büntetéssel kell-e? Tehát ez nincs meg. Jó a dolog, csak ez a része nincs tisztázva 
szerintem.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hogyha ez egy gyakorlati 

kérdés, akkor erre, nem tudom, esetleg inkább írásban válaszolnánk, ha az megfelelő.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Jó, megfelel, csak erre oda kell figyelni, én azt mondtam, 

mert ezzel vissza lehet élni, hogy valaki benyilatkozza, hogy igen, én fogok állatot tartani, 
aztán közben meg mégsem tart, és aki meg eladja neki a földet, az jóhiszemű nyilván, akkor 
mi történik, ha nem tud róla például, mert az ország másik felén van mondjuk a vevő éppen.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanúgy az elnök úrnak is azt 

szeretném javasolni, hogy írásban válaszoljuk meg a kenőolajokkal kapcsolatos kérdést.  
 
ELNÖK: Jó, rendben van. 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A cél az, hogy ott is a 

kenőolajok nagykereskedelmét teszi a javasolt módosítás jövedékiengedély-kötelessé. Hogy 
ez milyen hatással lesz akkor a kiskereskedelemre, illetve azokra, akik ilyen kenőolajakat 
tárolnak, esetlegesen erre is írásban válaszolunk, és akkor így egyértelmű is lesz.  

 
ELNÖK: És hogy magának a cégnek, amely nem volt eddig a jövedéki hatály alá 

vonva, mint kell tennie.  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó, rendben.  
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A saját előállítású növényi olajjal kapcsolatos kérdésre pedig azt tudom mondani, 
hogy nincsen tapasztalatunk ezzel kapcsolatban. (Varga Géza: Rövid válasz. – Farkas Sándor 
és Gőgös Zoltán: Mert nem csinálta senki.) Igen. (Gőgös Zoltán: Azért nincs, mert senki nem 
csinálta. – Párhuzamos beszélgetések.) 

Remélem, minden kérdést érintettem. 
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Tehát a 

nyílt színen nincs, kis zsongás van, de nincs. Ha nincs, akkor viszont szavazni fogunk róla.  

Szavazás 

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy általános vitára alkalmasnak találjuk a 
most tárgyalt T/12792. számon benyújtott adótörvény-tervezetet. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztos hogy többség. Ki szavaz nemmel, ki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) Ez kettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ez három. A bizottságunk nagy többséggel 
általános vitára alkalmasnak találta.  

Köszönöm szépen a kormány nevében az előterjesztőknek az ismertetést és a 
kérdésekre adott választ. 

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Az első napirendi pontot addig nem zárjuk le, amíg nem állítunk előadót. Javaslatot 
teszek a többségi előadóra Tóth József személyében. Holnap 8.50-kor, várhatón 8 óra 50-kor 
kezdődik az adótörvény, reggel szavazási kötelezettség van, és utána rögtön az adótörvénnyel 
kezdődik az érdemi munka. A többségi vélemény elmondására tehát Tóth Józsefet javaslom. 
Kérdezem, hogy az ellenzék állít-e kisebbségi véleményt elmondót. (Gőgös Zoltán: Én 
elmondom.) Igen, Gőgös Zoltán. Elfogadja az ellenzék is? (Általános helyeslés.) Közösen 
mondják Gőgös Zoltánt. Tehát a két előadónk: Tóth József és Gőgös Zoltán. Kérdezem, hogy 
ki az, aki elfogadja a két előadót. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Most zárom le az első napirendi pontot, köszönöm szépen az előterjesztőknek a 
jelenlétet.  

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról 
és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló T/12788. 
számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk a második napirendi pontra, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a 
szaporítóanyagok előállításáról és azok forgalmazásáról szóló T/12788. számon előterjesztett 
törvényjavaslatot vitatjuk meg, az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. 
Köszöntöm a kormány nevében megjelent előterjesztőket. Én úgy mondanám, nekem itt 
Szépe Ferenc vezetésével több személyt jeleztek, köszöntöm őket! Aki esetleg majd az adott 
ügy folytán megszólal, attól kérem a nevét a jegyzőkönyvbe bemondani. Kérem, hogy 
ismertessék a benyújtott törvénytervezet lényegesebb fordulatait.  

 

Szépe Ferenc (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

SZÉPE FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagy tisztelettel köszöntöm a 
bizottság valamennyi tagját és az elnök urat! Engedjék meg, hogy az előterjesztésre a főbb 
indokainkat elmondjuk! 

Hazánk ökológiai adottságai, vetőmag-termelési és -feldolgozási tradíciója és 
tapasztalatai, valamint a logisztikai előnyök a hazai gazdaság egyik legsikeresebb ágazatává 
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tették a vetőmag-előállítást. A magyar vetőmag stratégiai termékké vált. A termőterület és a 
kapacitás bővítése nemzetgazdasági, sőt élelmiszer-biztonsági szempontból is 
nemzetbiztonsági érdek. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat – továbbiakban: törvényjavaslat – az ésszerű működést, az erőforrások 
hatékonyabb felhasználását, illetve a versenyképesség javítását, valamint Magyarország 
géntechnológiával módosított szervezetekre – továbbiakban: GMO – vonatkozó stratégiájának 
a hatékonyabb ellátását segíti.  

A törvényjavaslat kiegészíti a fogalmakat a géntechnológiával módosított szervezetet 
tartalmazó, szennyezett vetőmag fogalmával, és szabályozza a géntechnológiával módosított 
szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kárának 
enyhítésére szolgáló juttatás feltételeit is.  

A vetőmag-előállítás egyik feltétele az összefüggő, nagyobb földterületek megléte az 
uniós normákban előírt izolációs távolságok betartása miatt, amely a szétszabdalt tulajdoni 
viszonyok miatt egyes térségekben nehézségekbe ütközik. A vetőmag-előállításhoz szükséges 
védőtávolságok biztosítása értekében, a termelők közötti vitás helyzetek megoldásának 
elősegítése érdekében erősíteni és pontosítani szükséges a jogi hátteret, lehetőség szerint a 
hatósági kontroll kiterjesztését is. Ezért a törvényjavaslat a hatályos szabályokhoz képest 
részletesebben határozza meg a védőtávolságba eső termőföld használójával való megegyezés 
és a vetőmag-szaporítási zárt körzet létesítésének szabályait is.  

A vetőmag-szaporítási zárt körzet szabályai a jelenleg hatályos szabályozás elveit 
követve törvényi szinten határozzák meg azokat a lényeges szabályokat, amelyekben a 
vetőmag-előállítónak és a védőtávolságba eső termőföld használójának meg kell állapodnia. A 
gyakorlatban számos olyan eset fordul elő, amikor a védőtávolságba eső föld használója a 
helyzetével visszaélve veszélyeztette, illetve meghiúsította a vetőmag-előállítást. A tervezet 
szerint a szabályozás a vetőmag-előállításhoz fűződő érdeket és a földhasználó érdekeit 
figyelembe véve szabályozza az előzetes egyeztetés módját és az ellentételezés arányos 
mértékét is.  

A tervezet nem határoz meg új feladatokat a növénytermesztési hatóság számára, csak 
több helyen pontosítja a hatályos szabályokat. A törvényjavaslat meghatározza a 
szaporítóanyag-ellátással és -forgalmazással kapcsolatban vezetett közhiteles hatósági 
nyilvántartásokat, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004-es törvényt módosító és a 2012. évi törvénnyel megállapított szabályokat is 
figyelembe veszi.  

A törvényjavaslat tartalmazza a tájfajtákra, a zöldség- és gyümölcsfajták 
forgalmazására vonatkozó uniós irányelvek átültetéséhez szükséges módosításokat is, 
valamint az idő közben indokolttá vált egyéb pontosításokat is.  

Körülbelül ennyi a rövid indoka, és akkor tételesen a törvényjavaslatban körülbelül hat 
pontban megvannak a konkrét szabálymódosítások, ezek nagy része technikai változtatás 
alapvetően. Röviden ennyiben szerettem volna a törvénymódosítás indokait előterjeszteni.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bennünket eléggé izgató kérdésről van szó, hiszen 
nemcsak a vetőmag-, a szaporítóanyag-termesztés, hanem a GMO kérdésköre is újra előkerül, 
amit mi alaptörvényi szinten próbáltunk tisztázni, hogy márpedig köztermesztésben nem 
szeretnénk Magyarországon GMO-s vagy GMO-val szennyezett vetőmaggal foglalkozni.  

Ha jól láttam, Sáringer-Kenyeres Tamás jelentkezett először. Megadom neki a szót.  
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SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nagy 
örömmel olvastam tulajdonképpen ezt az előterjesztést vagy törvénytervezetet, nemcsak a 
GMO miatt, ahogy az elnök úr is említette, hanem egyéb okoknál fogva is. Magyarországon, 
ha jól ítélem meg, és jól ismerem a számokat – érdemes utánanézni – a magyar fajtáknak a 
termesztése igen jelentős mértékben háttérbe szorult. Ez azt jelenti, hogy a nagy területeken, a 
szántóföldi növénytermesztésben történő termék-előállításban gyakorlatilag azok a nagy 
nevek, amiket csak egyszerűen úgy mondja, aki régen a mezőgazdaságban van, hogy GK-
fajták, Mv-fajták vagy kompolti vagy s a többi, mindenki tudja, hogy miről van szó, ma pedig 
azt láthatjuk általánosságban, hogy ez a piac tulajdonképpen teljes egészében átkerült a 
különböző külföldi érdekeltségeknek a kezébe, nem is tudom megfogalmazni igazából, hogy 
európai vagy az Egyesült Államokból érkező érdekeltségekről van szó, akármelyiket 
mondanám, mindegyikre igaz lenne.  

Óriási potenciál van a vetőmag-előállításban, itt elsősorban a kukoricavetőmag-
előállításról beszélek, és azért is merem ezt állítani, mert mint munkalehetőség 
vonatkozásában lát az ember kitörési pontot. Valamikor én dolgoztam állami gazdaságban, 
ahol hibrid vetőmagot állítottunk elő, egy egész közösségnek, az környékben lévő falvak ott 
lakó embereinek adott időszakosan óriási bevételt és munkát is, viszonylag kevés munkával 
egész jó bevételt jelentett. Tehát hogy Magyarországon ezt szabályozzuk, és ezt megpróbáljuk 
rendbe tenni, annak nagyon örülünk, viszont egy dolgot nem tudom, hogyan lehet – és kérem 
képviselőtársaimat és mindenkit, akinek ezzel kapcsolatban ötlete van –, hogy a magyar 
fajtákat is megfelelő módon kellene népszerűsíteni, hiszen az itthon előállított fajták nyilván 
hogy az itthoni munkaerőt fogják felhasználni, az itthoni melléktermékeket, egyebet, és a 
termesztés melléktermékei is itthon fognak hasznosulni, valamint, ha én jól gondolom, akkor 
a GMO-mentesség is ezáltal biztosítható a legjobban, hiszen mi látjuk azt, hogy mi az a 
szaporítóanyag, ami bekerül az egyes vonalak közé, mi – elnézést, hogy ilyen szakszavakat 
használok néha! – az, ami oda bekerül, és annak mi lesz az eredménye, az tiszta fajta-e, vagy 
nem tiszta fajta, hangsúlyozottan a szántóföldi növénytermesztésről van szó. Örülök tehát 
magának az előterjesztésnek, de úgy ítélem meg, hogy még tennünk kellene a hazai 
vetőmagtermesztésen is, illetőleg a hazai szaporítóanyag-termesztésen is, amiben nyilván ez 
az előterjesztés is segíteni fog.  

Elnök úr, köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Igen, Géza, Varga 

Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Magunk is üdvözölni tudjuk a Jobbik-

frakció nevében azokat az intézkedéseket, amelyek a GMO-termesztés, illetve nem termesztés 
körüli szabályozással kapcsolatosak, mert valóban az ország és a kormány össztársadalmi 
eltökéltségét tükrözi, hogy a GMO-kat nem kérjük, ez világos válasz, és ezért ezeket 
folyamatosan finomítani kell az élethez. Üdvözöljük azt is, ami a vetőmagtermesztést mint a 
magyar mezőgazdaság egy kitörési, de legalábbis egy rendkívül fontos részének a további 
kedvező szabályozását érinti.  

Egy picit kevésnek tartjuk már az indoklásban is meg magában a javaslatban is 
azonban azt, ami az uniós szabályok úgymond jogharmonizációs átvételét jelenti, és ezt túl 
könnyen átugortuk. Átugortuk, és ez az, amivel nem értünk egyet. Itt az uniós szabályoknak a 
harmonizációja azt jelenti, hogy a gazdálkodók által vetőmagként felhasznált szaporítóanyag 
egyre inkább a szellemi termék kategóriába kerül, egyre inkább a szellemi property right 
kategóriába kerül, és ez megakadályozza azt, amit Sáringer képviselőtársam is mondott, de 
minimálisan korlátozza – nem akarok nagy szavakat használni – azt, hogy a magyar őshonos 
fajták elterjedhessenek. Nemrégiben, talán két éve létrejött egy olyan hivatal vagy hatóság, 



 19 

amelyik – mondjuk így az Artisjushoz tudnám hasonlítani – kegyetlenül járja az országot, és 
nem kérdez, csak büntet, tehát előbb lő, mint kérdezne, teljesen mindegy, hogy a gazdálkodó 
milyen vetőmagot vetett el, ha nem tudja igazolni annak a származását, akkor a büntetés elég 
tetemes. Így tehát ösztönözni kellene, és egy törvény, amikor hozzányúlunk ehhez a 
törvényhez, akkor talán érdemes lenne erősíteni azt a lehetőséget, ha mindjárt a génbankból 
veszünk elő növényeket, és azokat felszaporítjuk. Tudomásul kell venni, hogy miközben a 
kisgazdaságokat igyekszik támogatni a kormány is, legalábbis a kommunikációban 
mindenképpen, aközben a kisgazdaságok nem mindig tudják vagy keresik az olcsó megoldást, 
és a saját maguk által bevált vetőmagot – és itt főleg a zöldségről, de egyes a szántóföldi 
növényekről is beszélek – használják. Úgyhogy azt hiányoljuk, hogy ezt a lehetőséget, hogy a 
magyar őshonos fajtákat különösebb royalty, díj megfizetése nélkül a gazdaságok, kisebb 
gazdaságok, akár méretkorlátokkal, mármint mennyiségi, vetőmag-mennyiségi korlátokkal 
vagy valamilyen módon ez nem hiányozhatna a magyar mezőgazdaság vetőmag-felhasználási 
rendelkezéseiből, és ez a módosítás is elmulasztja ezt a lehetőséget.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás röviden. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm. Csak egy megjegyzésem 

volna a magyar fajtákkal, illetve a vetőmagtermesztéssel kapcsolatban. Két külön dologról 
van szó, azt azért tisztázzuk rögtön az elején! A magyar fajták fenntartása egy szükséges 
dolog, hogy meglegyen az a génállomány, de a vetőmagtermesztés egy állandóan fejlődő 
tudományág, ami a versenyképesség irányába hat, hiszen erre épül a martonvásári 
kutatóintézet, a szegedi, a debreceni kutatóintézet, lehet sorolni, hogy kik épülnek erre, és 
mindig a megfelelő kihívásoknak megfelelő módon tudnak reagálni. Csak azért, hogy ezt 
azért lássuk, hogy két külön témakörről van szó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy erre a törvényre elég régóta vártunk, és örülök, hogy 
ez gyakorlatilag beterjesztésre került, ugyanakkor nekem aggályos, nem maga a törvény, 
hanem a magyar vetőmagtermesztés létjogosultsága. Nem akarok ünneprontó lenni, és 
senkiben sem elvenni a kedvet ettől a tevékenységtől, de aki ma netalántán vetőmagot termel 
és netalántán több fajtával vagy több fajjal is próbálkozik, bizony-bizony az tudja igazán, 
hogy mit jelent ma vetőmagtermesztéssel foglalkozni Magyarországon. Nem saját magamat 
vagy a saját cégemet akarom ezzel piedesztálra emelni, de nem olyan egyszerű ez a kérdés, 
mint ahogy azt sokan gondolják. Elég nagy területen termelek én is vagy termelünk mi is 
vetőmagot, és, hozzáteszem, minden évben egyre kisebb területen, nem anyagi kérdésből, 
hanem a feltételek biztosításának a hiánya miatt. Magyarul a szétaprózódott területek, a 
beékelődött birtoktestek megakadályozzák hosszú távon a magyar vetőmagtermesztést – én 
most a vetőmagtermesztés alatt természetesen akár a hibridkukoricát értem vagy netalántán 
búzát értek alatta, és egyebet, borsóvetőmagot értek alatta, ezek azért elég nagy területen 
vannak Magyarországon művelésben. Ezzel kapcsolatban nekem komoly aggályaim vannak, a 
megoldásra most nem kívánok kitérni, mert nem is tudnék igazából. 

Viszont van egy kérdésem. Amikor a zárt körzet létrehozásáról beszélünk, ez nekem 
felkeltette a kíváncsiságomat, és elolvastam kétszer is ezt a zárt körzettel kapcsolatos 
fejezetet, de nekem nem derült ki – lehet, hogy azért, mert felületesen olvastam –, a területet 
látom, hogy minimum 16 hektár, s a többi, s a többi, de ez most egy adott évre szól, egy 
kultúrára szól, egy gazdasági évre szól, vagy pedig egy termelőről szól, aki vállalja a 
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vetőmagtermesztést hosszú távon? Most én nem szaporítóanyagban gondolkodok, tehát nem 
fás szárú vagy cserjék, hanem kimondottan a szántóföldi vetőmagtermesztésben, hogy ezt a 
zárt körzet létrehozását… én örülök ennek, de ugyanakkor úgy látom, hogy ez egy rendkívül 
kényes és bonyolult kérdés, hogy itt ki kinek kártérít, hogyan próbál ebben előrejutni. Ember 
legyen a talpán… (Közbeszólások.) Tudom, hogy van, ezt eddig is csinálni kellett, de, még 
egyszer mondom, ez egyre komolyabb és egyre nehezebb feladat. Itt igazából az idő kérdése 
számomra a kérdés. Köszönöm szépen.  

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

Akkor az előterjesztőknek adok szót, hogy reflektálhassanak az elhangzott felvetésekre.  
 

Szépe Ferenc (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

SZÉPE FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, az üdvözléseket 
is a törvényjavaslathoz, viszont akkor mennék sorba a kérdések kapcsán.  

A magyar vetőmag és a magyar fajták kérdésében maga a törvényjavaslat, ez most 
nem tud beavatkozni. Szakmailag gondolkodunk rajta, és dolgozunk is rajta, hogy a magyar 
fajtákat a kutatási integráción keresztül hogyan tudjuk helyzetbe hozni, tehát ez lesz az egyik 
megoldás, ami nem a javaslathoz kapcsolódik. 

Akkor menjünk tovább, tájfajták. Ez a törvény a tájfajtákat nemhogy korlátozza, 
hanem a tájfajták forgalomba hozatalára egy könnyített javaslat van érvényben, tehát a 
forgalomba hozataluk sokkal könnyebb, mint az elmúlt évek folyamán volt. A magyar 
fajtákra visszatérve: ezek fenntartása, a génmegőrzés az egyik kategória, a másik maga a 
termesztés. Hogy a multik vagy a külföldiek vannak itt túlsúlyban, ezt lehetne boncolgatni, 
hosszú évek alatt alakult ki ez a helyzet. Ebben most próbál a tárca a maga eszközeivel hatni, 
hogy ez változzon, mert, valóban, a magyar fajták többet tudnak valójában, mint a külföldiek, 
viszont azt is tudni kell, hogy a magyarországi felhasználás, a magyar vetőmag-felhasználás 
csak töredéke az itt termelt vetőmagnak, tehát mi exportorientáltak vagyunk vetőmagban, 
tulajdonképpen nagyhatalom vagyunk.  

Az, hogy bértermesztéseket csinálunk, ez nem most alakult ki, a multik nem véletlenül 
telepedtek ide, ezt a közgazdasági, ezt a táj-, természeti és egyéb adottságokat kihasználni, és 
azt is, hogy GMO-mentesek vagyunk, azt is kihasználják, mert a tengeren túl képtelenek 
GMO-mentes anyagot előállítani, csak minálunk. Tehát ezt az előnyünket mindenképpen meg 
kell tartani. Nyilván az ehhez kapcsolódó lehetőségeket meg a hazai nemesítő cégeknek, 
illetve a felhasználóknak az érdekeltségét kell megteremtenünk, ebben is szeretnénk lépni, 
hogy a fokos, illetve a minősített vetőmag, hazai vetőmag használatát valamilyen módon 
elősegítsük. Ezen még tárcán belül dolgozunk, és bízom benne, hogy a tárcán belüli, illetve a 
társadalmi egyeztetés után mindenkinek a megelégedésére egy normális, használható 
megoldást tudunk majd előterjeszteni, de ez nem ennek a mostani törvényjavaslatnak a tárgya.  

Ha már itt tartok, kérdés volt, hogy hány évre lehet kapni zárt termelési körzetet. Ez 
több évre szól egy adott termelőnél, nem egy termelési évre, hanem több évre lehet megkapni 
a zárt termelői körzetet, eddig is létezett ennek a szabályozása. Ez a törvényjavaslat, amit 
most előterjesztettünk, ez pedig ezeket a vitás kérdéseket, ezeknek a finomítását taglalja, 
ugyanis, valóban, egy-két termelő akár egy teljes termelési ciklust vagy akár területet is 
lehetetlenné tudott tenni. Ezeknél a szabályozásnak a pontosítása történt meg, és 
mindenféleképpen a termelői oldalt próbáljuk segíteni, mert valóban egy stratégiai terméknek 
és ágazatnak tekintjük a vetőmagszektort.  

Ha megfelel, akkor ennyit tudtam ezzel kapcsolatban mondani.  
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Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs további kérdés, észrevétel, akkor szavazzunk az 
előterjesztésről. Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja az imént 
tárgyalt T/12788. számon benyújtott előterjesztést. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez esetben egyhangúlag döntött a támogatásról a bizottság.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Így egy bizottsági előadót kell állítanunk. Sáringer-Kenyeres Tamást kérdezem, hogy 
szeretné-e előadni. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Nem.) Jó, akkor Mágoriné Andreát fogom 
javasolni, ő amúgy is jelen lesz a napirendi pont tárgyalásánál, hogy egyben a bizottsági 
véleményt is ismertesse, hogyha ebben egység alakul ki. Kérdezem, hogy elfogadható-e 
Andrea személye. Ha igen, kézfeltartással jelezzük! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A második napirendi pontot lezárom. A kormány képviselőinek köszönöm szépen az 
előterjesztést.  

Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A harmadik napirendi pont alatt egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgyaljuk, amely 
T/12824. sorszámon került benyújtásra. Az előterjesztés képviselőjeként nekünk Boros 
Zsuzsannát és segítő kollégáit, kolléganőit jelezte a kapcsolattartó. Köszöntöm őket, és meg is 
adom a szót, hogy röviden ismertessék a benyújtott törvénytervezet lényegesebb fordulatait.  

 

Dr. Boros Zsuzsanna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Én Boros Zsuzsa vagyok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium magánjogi és 
igazságügyi kodifikációs főosztályáról, és én általánosságban szeretnék szólni néhány szót a 
törvénycsomagról, az esetleges kérdések felmerülése esetén pedig kollégáimmal válaszolunk 
azokra.  

Mint köztudott, ez év februárjában fogadta el az Országgyűlés a polgárjogi 
törvénykönyvet, azt a 2013. évi V. törvényként ki is hirdették a Magyar Közlönyben, és jövő 
év március 15-én fog hatályba lépni, tehát egy olyan bő egy év áll rendelkezésre a jogrendszer 
áttekintésére és a kapcsolódó jogszabályok megalkotására. A kapcsolódó törvények közül, azt 
hiszem, a mai napon már szavaznak is, négy törvénynek a zárószavazására kerül sor a mai 
napon. Ez a törvénycsomag, amely itt előttünk van, törvénymódosításokat tartalmaz. A 
szakminisztériumok áttekintették a saját területükön, hogy milyen törvénymódosítások 
szükségesek. Itt egyrészt tartalmi módosításokra került sor, másrészt az új Ptk. által bevezetett 
új terminológiákat vagy szóhasználatot kellett átvezetni az egyes törvényeken. Hogy néhány 
példát hozzak, hogy mik is ezek a változások, amelyek miatt szükséges volt a teljes 
jogrendszer áttekinteni, a könyvek sorrendjében mondanék röviden néhány szót a 
változásokról, persze csak említésszerűen, mert ezt nyilván csak a teljesség igénye nélkül 
tudom megtenni. 

Rögtön a polgári törvénykönyv elején, a Második könyvben vannak a 
cselekvőképességi szabályok. Itt változnak a cselekvőképességi kategóriák, megszűnik a 
cselekvőképesség általános korlátozásának a lehetősége, emiatt az egyes törvényeket ennek 
megfelelően módosítani kell, mivel a jövőben a cselekvőképesség csak meghatározott 
ügycsoport tekintetében lesz korlátozható.  
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Szintén változást jelent, egy terminológiai változást, hogy a jövőben a bíróság, ha 
valakit, egy nagykorú személyt cselekvőképtelennek nyilvánít, akkor őt a jövőben nem kizáró 
gondnokság alá helyezi, hanem teljesen korlátozó gondnokság alá, ami annyit jelent, hogy az 
egyes jogszabályokban is ezt a terminológiát kell használni, és a „kizáró gondnokság alá 
helyezés” már nem használható.  

A támogató döntéshozatal bevezetése is szükségessé teszi a támogató részvételére 
vonatkozó szabályok átvezetését az egyes jogszabályokban, vagy szintén a Második könyv 
rendelkezik a személyhez fűződő jogokról, illetve most már személyiségi jogokról, tehát 
változik a szóhasználat, a jövőben nem „személyhez fűződő jogok”-at említ a Ptk., hanem 
„személyiségi jogok”-at. Ennek keretében tartalmi változás, hogy bevezetésre kerül a 
sérelemdíj jogintézménye, ez a nem vagyoni kártérítést váltja fel.  

A Harmadik könyvbe bekerül, a gazdasági társaság joganyaga is a Ptk. része lesz, 
tehát a hatályos anyagnál egy jóval vaskosabb törvényt fogadott el az Országgyűlés 
februárban. Itt a gazdasági társaságokról szóló joganyag annyival kevesebb a Ptk.-ban, hogy 
bizonyos számviteli, pénzügyi rendelkezéseket nem tartalmaz, amit jelenleg a Gt. szabályoz, 
ezek a cégtörvény módosításával kerülnek rendezésre, és szintén ennek a törvénycsomagnak a 
részét képezi.  

A családjog anyaga is bekerül a Ptk.-ba, a családjog is indukál változtatásokat, egy-két 
példát kiemelve például a jövőben lehetőség lesz arra, hogy a bíróság vagy a gyámhatóság a 
szülői felügyeleti jogok rendezése során kötelezheti a szülőket közvetítő igénybevételére, így 
a kötelező közvetítés bevezetése szükségessé teszi az eljárási törvények, többek között a 
polgári perrendtartásról szóló törvény módosítását vagy a gyermekvédelmi törvény 
módosítását, illetve a közvetítői törvény módosítását is.  

A kötelmi jogi szabályok körében változnak valamelyest a kárfelelősségi szabályok, 
ezt szintén át kell vezetni az egyes törvényeken, vagy az öröklésjogi könyv, az öröklésjogi 
könyv szerinti változások természetesen szükségessé teszik a hagyatéki eljárásról szóló 
törvénynek a módosítását.  

Van egy Nyolcadik könyve is a Ptk.-nak, ez a fogalmakat tartalmazza. Itt annyit kell 
tudni, hogy a több törvény által használt gazdálkodó szervezet fogalmat már a Ptk. nem fogja 
tartalmazni, ehelyett a vállalkozás fogalmát határozza meg. Ha mégis egy adott törvényben 
szükség van a gazdálkodó szervezet meghatározására, akkor az az adott törvény fogja 
meghatározni ezt a fogalmat, illetve a Pp., a polgári perrendtartásról szóló törvénybe bekerül a 
hatályos Ptk.-val azonos tartalmú gazdálkodó szervezet fogalom, néhány törvény pedig erre 
utal tehát.  

Annyit kell még tudni ennek a vaskos törvénynek a szerkezetéről, hogy fejezetenként, 
az egyes szakterületek sorrendjében tartalmazza a módosításokat, mégpedig a 
következőképpen: először az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények 
módosításáról szól, aztán az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint 
sporttevékenységgel összefüggő törvények módosításáról rendelkezik, aztán az egyes 
kulturális tárgyú törvények módosításáról, majd az egyes közlekedési, energetikai, hírközlési 
és vagyonpolitikai tárgyú törvények módosításáról, az egyes agrár- és környezetvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról, az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról, az 
egyes rendészeti, katasztrófavédelmi, önkormányzati, építésügyi tárgyú, valamint a külföldre 
utazással kapcsolatos törvények módosításáról, az egyes közigazgatási és igazságügyi tárgyú 
törvények módosításáról és utoljára, de nem utolsósorban az egyes pénzügyi és gazdasági 
tárgyú, valamint a közszolgálattal összefüggő törvények módosítását tartalmazza ez a 
törvénycsomag. Egy paragrafusban egy törvénymódosításra kerül sor, tehát egész hosszú 
paragrafusok is vannak a törvénycsomagban, azonban hangsúlyozom, hogy itt már egy, az 
Országgyűlés által elfogadott polgári törvénykönyvhöz való hozzáigazításról van szó, tehát 
igazából ez a törvénycsomag nem vezet be új rendelkezéseket vagy új jogintézményeket, 
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hanem a Ptk. által vezetett jogintézmények kerülnek átvezetésre a jogrendszeren, és a 
kormány úgy döntött, hogy ez egy csomagban kerüljön az Országgyűléshez.  

Ennyit szerettem volna elöljáróban elmondani, köszönöm szépen. (Közbeszólások.)  
 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha esetleg vita alakult ki, azt rögtön meghallgathatjuk a 
bizottsági tagok részéről hozzászólás keretében, ezért kérdezem, hogy ki az, akinek kérdése, 
észrevétele van. (Mágori Józsefné: Nincsen, szavazzunk!) 

Annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy nekünk a mezőgazdasághoz inkább jobban 
értőknek elégséges követni a Ptk. rendszerének a felépítményét és az alágainak az ide való 
becsatlakozását. Természetesen követjük, hiszen olyan súlyos kérdések kerülnek a Ptk.-ban 
megfogalmazásra, amelyekből aztán olyan típusú vita támadhat érintettek között, ami 
lecsapódik a mezőgazdaságban, a termelésnél, tulajdonjognál, szomszédviszonyoknál és még 
nem tudom, hányféle dolognál, tehát ezért mégiscsak érdemes fél füllel odafigyelnünk a Ptk. 
nagy rendszerének az átalakítására. Azt gondolom, hogy a benyújtott tervezet most már a 
másfél év óta tartó Ptk.-felépítmények egyik szükséges velejárója, következménye, miután 
elfogadtuk az alaprészt, és amit mi – most persze túlzok azzal, hogy többes számot használok, 
és ezért elnézést kérek, de itt a mezőgazdaságban érintett képviselőtársaim hangulatát 
próbálom visszaidézni – ebből megértettünk vagy kiolvastunk, azt általában logikusnak 
találtuk, hogy ez igenis a szabályozandó területek közé tartozik, és hála istennek a most 
benyújtott változatban is látunk egy-két olyan kérdést, amely, reméljük, elvezet a helyzet 
tisztulásához. Itt a vadászati és a vadgazdálkodási jogok kérdésére, valamint a lőhető vadfajok 
által okozott károk felelősségének a kérdéskörére utalok, csak hogy máris hazataláljak a 
Mezőgazdasági bizottsághoz, bizony jó néhány választópolgárunk fordul hozzánk, hogy akkor 
most mi is a teendő az ilyen helyzetben, a társaságnak van-e biztosítása, nincsen, nincs akkora 
pénze, nem tud fizetni, a kár felbecslése számára nem elfogadható, és hasonló, hétköznapinak 
tűnő kérdésekkel bizony-bizony megkeresnek bennünket az érintett állampolgárok. Bízom 
benne, hogy a mostani szabályozás egy jó irányt mutat többek között e területre is az érintett 
feleknek. Bizottságunk bizonyára támogatni fogja – most a kormányoldal nevében jelzem ezt 
– az indítvány általános vitára való alkalmasságát.  

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a bizottság többi tagja részéről. (Senki nem 
jelentkezik.) Az ellenzéket figyelem, hogy van-e (Senki nem jelentkezik.), mert ha nincs, akkor 
lezárom a vitát. Nincs további megjegyzés, kérdés, észrevétel, én nem is kívánom, hogy 
reflektáljanak az általam elmondott hangos gondolkodásra. 

Szavazás 

A szavazásra kerül sor. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztés általános 
vitára való alkalmasságát. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztos hogy 
többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottságunk döntő 
többsége támogatja.  

Javaslatomra a bizottságunk nem állít előadót a parlamenti vita során, hiszen ezzel a 
szakbizottságok majd bizonyára élni fognak. Ha ez ellen nincs kifogás, csak akkor merem ezt 
a javaslatomat megtenni. (Nincs ellenvélemény.) Nincs, bizottságunk nem állít előadót.  

Köszönöm szépen a tárca képviseletének az előterjesztést. A harmadik napirendi 
pontot lezárom. 

Egyebek 

Negyedik napirendi pont, egyebek. Varga Géza kért szót.  
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VARGA GÉZA (Jobbik): Csak tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat egy olyan 
eseményről, amely Európában zajlott, Európában történt, és a föld forgalmát érinti. Ez a 
tájékoztatásom abból áll, hogy a bolgár parlament 72 százalékos többséggel hozott egy olyan 
szabályozást, egy olyan rendeletet fogadott el, amelyben meghosszabbítják a földmoratórium 
fenntartását, ami náluk januárban járt volna le, és 20 évre, 2020-ig meghosszabbították. Ez 
nemcsak egy öncélú bejelentés, hogy itt akkor most halljam a saját hangomat, hanem arról 
van szó, hogy ez az ország a kormánya ellen ment ebben a döntésben, mert a kormány, a 
miniszterelnökük, az agrárminiszter és az igazságügy-miniszterük is az európai uniós 
szabályozás alá tartozónak érzi ezt a kérdést, ennek ellenére a kormánypárti képviselők is 
benne vannak ebben, akik megszavazták, a szocialisták és egy nemzeti radikális párt is benne 
van. Most a következő lépés számukra az, hogy Barroso már természetesen berendelte 
magához a bolgár miniszterelnököt, a kormány az alkotmánybíróságukhoz is fordult, és, és, 
és, viszont az indoklásban nagyon fontos szempontokat hoztak, és itt a képviselők éltek a 
képviselői jogállásból adódó függetlenségükkel, vagyis ott nem egy központi döntés alapján 
szavaztak. Az indoklásban szerepel az, hogy felmérték, hogy a nyugat-európai tagállamokban 
hány minden szervezet, ügyvédi irodák és egyéb készül fel arra, és már hirdeti azt, hogy 
hogyan lehet majd náluk földet vásárolni a moratórium lejárta után – természetesen a magyar 
föld vásárlására ugyanígy indul a kampány, ennek az eredményét még nem lehet megtudni –, 
ezért vállalva azt, hogy akkor itt az Európai Bizottságnak a rosszallását fogják kivívni, vagy 
egyebeket, ezt mégis megtették.  

Ami várhat rájuk, az az, hogy a munkaerő szabad áramlását korlátozni fogják, tehát a 
bolgár munkaerőnek a szabad áramlását. Én azt gondolom, hogy ugyancsak erősen vitatható, 
hogy ez most pozitív vagy negatív, én mindenképpen pozitívnak gondolom. Tudjuk, hogy 
Magyarországról is mekkora az agyelszívás, a fiatalok elszívása, az életkorelszívás, 
akárminek mondhatjuk, és a nyugat-európai államok részéről arra, hogy ne indítsanak 
kampányt a 12 később csatlakozó tagállam földjének az olcsó megszerzésére, ez nem egy 
büntetés, hogy innen, ezekből az országokból munkaerő nem vándorolhat ki. A következő az 
lesz, hogy ezt fel fogják vetni a miniszterek tanácsában, és ott nagyon fontos lesz az, hogy 
Bulgária mellett egyáltalán hányan állnak ki. Én csak arra szeretném kérni képviselőtársaimat, 
hogy inkább akkor gyártsunk egy ideológiát ahhoz, hogy mi miért fogadtuk el, de adjuk meg 
a lehetőséget a bolgároknak arra, hogy őket ne tudja elmeszelni az Európai Bizottság ezért a 
döntésükért, mert felelősséget éreznek a saját földjük iránt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Azért néhány szóban hadd reflektáljak erre a hírre! Talán azt jobbikos, 

ellenzéki képviselőtársaink sem vethetik a kormány szemére, hogy nem konfrontálódott 
elégszer az Európai Unió bürokratáival a kormányunk. Ha csak a miniszterelnök odaidézett 
meghallgatásainak a számát nézzük, szerintem nem volt nálánál több utólag csatlakozott 
ország miniszterelnöke a vörös szőnyeg szélére állítva, vagy most kék az a szőnyeg, nekem 
teljesen mindegy, és nem volt még másik olyan miniszterelnök sem, aki ilyen becsülettel 
védte az országának a döntéseit. Még jó néhány lezáratlan kérdés van, és most csak a 
rezsicsökkentés kérdéskörére utalok, amiben szintén várható újabb piszkálódás vagy 
ellenvélemény kialakítása az EU-ban.  

De ami a konkrét bejelentést illeti: ha jól értem, ezt a bolgár parlament egyoldalúan 
tette meg, mert hiszen nekik is volt egy csatlakozási szerződésük. Nem lehet egyértelműen 
12 országról beszélni, mert egyébként a 12 ország többsége kinyitotta a termőföld-vásárlási 
lehetőséget, nem védte meg úgy, mint a lengyel vagy a magyar, hogy a csatlakozási tárgyalás 
egyik feltétele volt, hogy nem nyitjuk ki a 7 plusz 3 éves időszakra a külföldiek által vásárolt 
termőföld szerzésének a lehetőségét, de az nyilvánvaló volt, hogy ez csatlakozási szerződési 
feltétel volt. Én persze nem ismerem a bolgárok csatlakozási szerződésének a feltételeit, de 
tartok tőle, hogy nekik is valami hasonló vita folyományaként sikerült ezt ezek szerint 2012-
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13-14, nem tudom, mi ez az időpont (Varga Géza: ’14-ben jár le.), ’14-ben lejáró szerződést 
’20-ig meghozni, de innentől kezdve izgalmassá válik a kérdés, és mondhatnám azt, hogy 
drukkolunk a bolgároknak (Varga Géza: Na, ennyit kértem.), mert az a kérdés most már 
innentől kezdve, hogy létezik-e olyan csatlakozott ország, amely egyoldalúan tudja 
módosítani a csatlakozási szerződést. (Mágori Józsefné: Így van!) Merthogy azt, ugye, 
mindegyik más, már aktív tagországnak ratifikálnia kellett, el kellett fogadnia, azaz itt 26 
további ország véleményét kell majd kikérnie Bulgáriának, és egyben a csatlakozási 
szerződését kell módosítani. Ilyenre eddig nem került sor, ezt megjegyezném, de mondhatnám 
azt, hogy drukkolunk a bolgároknak ez ügyben.  

Képviselőtársam, említetted, hogy nyugati ügyvédi irodák már kínálják azt a 
tudásukat, hogy hogyan lehet majd megszerezni Bulgáriában a termőföldet a moratórium 
lejárta után – merthogy ez a folyamat már beindult – olcsón, s a többi, és én értem is, hogy 
valaki ebből üzletet akar majd foganatosítani. Meg szeretném jegyezni, hogy hála istennek az 
általunk elfogadott termőföld-forgalmazási törvényinek és annak a most benyújtott kiegészítő 
változatainak a következtében ilyen elő sem fordul Magyarország esetében, hogy bárki erre 
szakosodva szeretné kínálni a tudását, hogy hogyan lehet Magyarországon szerezni, sőt, az 
osztrák és a német gazdaszövetségnél most oktatják a gazdákat, hogy, uraim, ez a törvény 
nem egészen úgy sikerült, ahogy mi gondoltuk odakinn, hogy a most bérleti szerződéssel és 
netán zsebszerződéssel már majdnem tulajdonukban lévő termőföldet automatikusan 
megszerzik 2014. május 1-jén, hanem…, és most mondják el a részletes termőföldszerzési 
szabályok lényegét, amiből egész komoly gabalyodás támadt ott a gazdatársak körében, most 
az osztrák és a német gazdatársakról beszélek. Ezek az információk eljutottak hozzánk.  

Ez viszont abban nyugtat meg talán bennünket, hogy úgy néz ki, hogy ha a német, az 
osztrák, az olasz azt mondja, hogy itt most baj van, mert nem tudom megszerezni a 
termőföldet úgy, ahogy gondoltam, akkor talán mégiscsak helyes úton jártunk, hogy az EU-
nál nem sértve az alapszerződés mindenki által ratifikált verzióját, de találtunk olyan 
módozatot, amely véleményünk szerint kiállja az idő próbáját. Én tudom, hogy majd 2014-
ban meg ’16-ban meg ’18-ban kell majd visszanéznünk, hogy ez kiállta-e az idő próbáját, én 
ezt tudom, de azt mondhatom, hogy a jelenlegi tudásunk szerint Európa egyik legszigorúbb és 
legérdekesebb – majdnem a „rafinált” szót használtam, de lehet, hogy tehettem is volna – 
termőföld-forgalmazási törvényét sikerült elfogadnunk azokkal a kritikákkal és jobbító 
szándékú megjegyzésekkel, amelyeket egyébként a bizottság tagjaitól, jobbikos 
képviselőtársainktól is kaptunk a vétójog, a helyi földbizottságok vétójoga tekintetében, és 
még sorolhatnám. Úgyhogy bármilyen meglepő, én majdnem attól félek, hogy olyan kötött 
szabályokat foglaltunk kétharmados törvénybe, amelyek ellen az Unióhoz fognak fordulni az 
ellenérdekeltek fordulni, tehát én épp hogy nem azt mondom, hogy ez túl laza, hanem éppen 
azt mondom, hogy ez túl szigorú, és ebben fogják támadni az úgynevezett közösségi normák 
és alapjogok sértése miatt. Bár ne legyen igazam, mert akkor még vitatkoznunk sem kell, de 
majdnem úgy érzem, hogy inkább a szigorúsága miatt fogják támadni.  

Mindazonáltal köszönöm ezt az információt Varga Gézának, és, mondom, drukkolunk 
a bolgár gazdáknak, hogy sikerük legyen, de tartok tőle, hogy a csatlakozási szerződés 
megsértése nélkül nem tudják érvényesíteni ezt a törvényt az EU szabályai alapján – ez az én 
véleményem. Nem vagyok jogász, nem ismerem a megkötött szerződést, általánosságban, az 
eddig elmondott hírek alapján vontam le ezt a következtetést.  

(Jelzésre:) Varga Géza, röviden. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, nem áll messze egymástól az álláspontunk. Én 

nem a magyar földtörvényt bíráltam most a figyelemfelhívásommal, hanem azt jeleztem, hogy 
a bolgárok küzdenek egy ilyen problémával, nagyon felelősségteljes és jelentős lépést tettek 
meg, és ha mi segítjük őket minden tőlünk telhető módon, az IPU-ban vagy a miniszterek 
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tanácsában vagy akárhol, a mi földvédelmi törvényünk vagy földforgalmi törvényünk olyan jó 
mondjuk, mint amit az elnök úr elmondott, a kritikáinkat már másutt megtettük, erre nem 
akarok visszatérni, de az biztos, hogy akkor azokat, akiket az elnök úr említett, hogy elriaszt a 
mi földforgalmi törvényünk a magyarországi földspekulációtól, az biztos, hogy ha 
Bulgáriának sikerül legalább polgárjogot nyernie arra, hogy legalább hadd mondja azt, hogy 
bocs, de a feltételek nem változtak, tehát amiért mi ezt akkor a csatlakozáskor, a csatlakozási 
szerződésben a moratóriumot vállaltuk, és az ratifikálva lett, a feltételek nem változtak, tehát 
azok az indokok, amelyek ezt akkor indokolták, azok most is fennállnak. Ők csak ezt 
szeretnék, és tudják ők, hogy ennek mi lesz a következménye, az újratárgyalás, a szőnyeg 
szélére állítás. Én most tényleg csak annyit kértem, hogy minden tőlünk telhetőt… Nincs 
stratégiám, semmi, ez egy múlt heti hír, a múlt héten fogadták el, csak azt kérem, hogy lássuk 
be azt vagy lássuk meg azt a dologban, hogy ha mi Bulgária ez irányú törekvését támogatjuk 
minden tőlünk telhető módon, akkor az a magyar földforgalmat is abba az irányba viszi, ami 
azért, remélem, hogy kritika meg túlzott ajnározás meg minden közepette azért közös 
érdekünk.  

 
ELNÖK: Egy mondat. Ha ez sikerül nekik, akkor ezzel gyakorlatilag újraírják vagy 

felülírják az Uniót összetartó római és lisszaboni szerződést – ezért vagyok egy kicsit (Varga 
Géza: Változik az idő, változik az idő.) pesszimista.  

(Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy egy 

kicsit korán szólok, és képviselőtársaim megkapták a meghívót, hogy a Magyar Növényvédő 
Mérnöki Kamara a parlament Felsőházi termében november 13-án fog tartani egy szakmai 
konferenciát. Akit esetleg érdekel, azt szívesen látjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parlamenti nap lesz, úgy tudom, tehát könnyen át tudunk nézni esetleg a 

szakmai tanácskozásra.  
Ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor az egyebeket bezárom, és az ülést 

berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


