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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 38 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 a bizottság tagjai a szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy kérdés, 
észrevétel van-e a napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
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  

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pont az adótörvényekhez benyújtott módosító indítványok 
megtárgyalása, azon belül is azoké, amelyek a bizottságunk hatáskörébe tartoznak. Hogyha 
képviselőtársaim olyan indítványt is meg szeretnének tárgyalni, amely nem kerül most 
kijelölésre, mert nem látjuk úgy, hogy a bizottság tárgykörébe tartozna, ezt megtehetik, csak 
akkor azt jelezzék! 

A titkárság kigyűjtötte azon indítványokat, amelyek a bizottság tárgykörébe tartoznak, 
erről kiadtunk egy kis összefoglalót. Köszöntöm Palotai Kingát és munkatársait a kormány 
képviseletében! A kigyűjtés alapján az ajánlástervezetben a… (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) Ez már számozott ajánlás – kapom a jelzést –, tehát akkor a 12792/44. számú 
ajánlásban a 9. sorszámú indítvány az első, amely kapcsolódik a 12. és a 13. ponthoz, és 
Seszták Oszkár képviselőtársunk nyújtotta be. A kormány álláspontját kérdezem róla.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Üdvözlöm az 

elnök urat, és üdvözlöm a bizottság tagjait! Szeretném jelezni, hogy kormányálláspontot nem 
tudok mondani, csak tárcaálláspontot. A 9. és az azzal összefüggő 12. és 13. ajánlási ponttal 
kapcsolatban: kormánydöntés hiányában a tárca nem támogatja. 

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

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 10. indítvány Kovács Tibor javaslata, nincs ehhez kapcsolódó módosító javaslat, 

tehát a 10-est önmagában tárgyaljuk. Mi a tárca álláspontja? 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Itt vissza szeretnék kérni egy múltkori kérdésemhez. Itt a kenőolajok 

jövedéki körbe való sorolásáról van szó, és ha jól értettem, Kovács Tibor azt mondja, hogy 
néhány típusú kenőolaj, zsír és nem tudom még micsoda kimaradt a felsorolásból, azon 
felsorolásból, amely a jövedéki hatáskörbe vonja a vámtarifaszám alapján az egyes 
termékeket. Ő beiktat ide még néhány terméket, merthogy ezek őszerinte kimaradtak, és azzal 
indokolja ezt, hogy így nem lesz teljes körű a lefedettsége, ha már egyáltalán a kormánynak 
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az az álláspontja, hogy ezen termékköröket jövedéki hatáskörbe vonja. Ez az egyik kérdésem, 
hogy jól értem-e Kovács Tibor indítványát, és miért nem támogatja akkor a tárca. 

A másik pedig az, hogy múltkor kértem egy tájékoztatást ezzel kapcsolatosan, és azt 
tetszett említeni, hogy majd írásban kapunk választ. Nem kaptunk még választ, kérdezem, 
hogy mikorra várható, hogy a gazdálkodóknak, a felhasználóknak kell-e bármit tudniuk arról, 
hogy ez a termékkör jövedéki körbe került. Ez volt az egyik kérdéskör. A másik pedig az volt, 
hogy az ilyen terméket forgalmazók, akik eddig nem voltak jövedékiadó-körbe sorolva, és 
nem kellett jövedéki fedezeti díjat és egyebet rendelkezésre bocsátaniuk, szóval az ilyen 
forgalmazóknak mi a teendőjük? Kérdezem, hogy ez a válasz mikorra születhet meg.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A válasz folyamatban van, 

szerintem adminisztratív okokból nem ért még ide, jóváhagyás előtt van. Egyébként a válasz 
azt fogja tartalmazni, hogy a Jöt.-ben a törvényjavaslat szerint meghatározott kenőolajokkal a 
nagykereskedelmi tevékenységhez szükséges a jövedéki engedély, kiskereskedelmi 
tevékenységet folytatóknak ilyen engedélyre nincs szükségük, de ők csak ilyen engedéllyel 
rendelkező nagykereskedőktől szerezhetnek be a Jöt.-ben meghatározott kenőolajat. A 
beszerzésről természetesen számlával kell rendelkezniük, ahogy eddig is, amelyet a NAV, 
ahogy eddig is, a jövőben is ellenőrizni fog.  

Hogyha nem a kereskedőket, hanem a felhasználókat, például a mezőgazdasági 
termelőket nézzük, nekik sem jelenleg, sem a módosító intézkedések hatálybalépését 
követően nem kell engedélyt kérniük sem a kenőolajok, kenőolajkészletek vásárlására, sem 
azok tárolására, és nem is vonatkozik rájuk semmilyen vásárlási korlát. Ez azt jelenti, hogy a 
mezőgazdasági termelő nem szankcionálható akkor, hogyha nagyobb mennyiségű kenőolajat 
vásárol meg egyszerre, és azt például a telephelyén tárolja felhasználásig, tehát ilyen 
szempontból a mezőgazdasági termelőkre nincsen hatással, sőt abban az esetben sem 
bírságolhatók a mezőgazdasági termelők, hogyha az a kiskereskedő, amelytől ők vásárolták a 
kenőolajat, nem olyan nagykereskedőtől vásárolta azt, amelynek egyébként engedélyre lett 
volna szükségük.  

Körülbelül ezt fogja tartalmazni a választervezet, bízom benne, hogy ez válaszol a 
bizottság kérdésére. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most térjünk vissza az indítványhoz, amelynek kapcsán 

kérdezem, hogy jól látta vagy nem jól látta az előterjesztő, hogy esetleg kimaradtak 
termékkörök, amelyeket jövedéki hatály alá kellene vonni.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mi úgy gondoljuk, tehát ezek a 

termékek szándékosan maradtak ki, mert ezeket jellemzően más iparágakban használják, tehát 
nem motorokhoz, nem az autóiparban, ami alapvető cél volt, hogy a gépjárművekhez 
felhasznált vagy felhasználható kenőolajak kerüljenek be ebbe a körbe. A képviselő úr által 
kihagyottként hivatkozott termékekkel kapcsolatban mi nem látunk visszaélést vagy 
visszaélési lehetőséget, ezért nem támogatjuk ezt az indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gőgös Zoltán alelnök úr! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én azt szeretném megkérdezni ennek a módosítónak a 

kapcsán, de nem függ vele össze szorosan a dolog – mert én úgy gondolom, hogy ezeket 
egyáltalán nem kellene jövedéki körbe vonni, és kiegészíteni sem kell akkor nyilván –, hogy 
milyen típusú visszaélés volt mondjuk a mezőgazdaságban használt kenőolajakkal meg 
zsírokkal, hogy most ilyen döntés született. Mert, higgyék el, ez óriási zavart fog okozni, a 
szervizek erről nem hallottak például, hogy ilyen lesz; gondolom, akkor az lett volna az első, 
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hogy legalább a nagyobb forgalmazókat megkérdezni, hogy ez mondjuk náluk mit okoz majd. 
Én óriási nagy hibának tartom, hogy ilyen ötlettel állt valaki elő, ugyanis nem gondolom, 
hogy ezt bárki mondjuk tüzelőanyagként használta volna el, mert annál azért mindenkinek 
több esze van. Egyáltalán miért kellett ezt csinálni? Engem nem nyugtatott meg, ami indoklást 
mondott, hogy mi ennek az oka, meg hogy a mezőgazdasági szereplőket nem érinti. Nagyon 
keményen fogja érinteni, mert nagyon meg fog drágulni ez a történet, hogyha jövedéki raktárt 
kell mondjuk minden szervizben létrehozni, amelyek eddig mondjuk…, és most már egyre 
inkább terjed ez a dolog, főleg a korszerű gépeknél, nem barkácsol otthon senki, hanem 
szolgáltatást vesz igénybe, és hogyha ezt a szolgáltatást azzal drágítom meg, hogy teljesen 
fölöslegesen jövedéki raktárba rakatom a kenőzsírt meg az -olajat, azt valahol mégiscsak a 
mezőgazdasági termelő fogja megfizetni.  

 
ELNÖK: Akkor tisztázzuk ezt a kérdést! Ha jól értettem, csak a nagykereskedő lesz a 

jövedéki körbe bevonva, tehát őneki kell úgynevezett jövedékiadó-raktár, a kiskereskedőknek 
és a felhasználóknak nem (Gőgös Zoltán: De ki a nagykereskedő?), de azért szívesen 
meghallgatom erről természetesen a kormány álláspontját. Megadom a szót. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, ezt megerősítem, tehát a 

szerviz e tekintetben nem nagykereskedő, vagyis neki nem lesz szüksége engedélyre. Mi úgy 
gondoljuk, hogy nem lesz hatással egyébként a kenőolajaknak az árára sem, és a… 

 
ELNÖK: Tehát jövedékiadó-mérték nem lesz rajta?  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jövedékiadó-mérték nem lesz 

rajta, nem, nem. (Közbeszólás: Az más.) Tehát egy adminisztráció fog hozzá társulni, erre a 
módosításra pedig éppen az iparágból érkezett visszajelzések miatt volt szükség.  

 
ELNÖK: A gazdasági szaklapok sajtóhírei, ha ezeket ez esetben alapul vesszük, 

gyakorlatilag jelezték, hogy nagymértékű hamisítás történt bizonyos kenőolajok területén, ha 
jól értettem – nem tudom, ezt megerősíti-e a tárca. (Palotai Kinga: Igen, igen.) Mert amikor 
ez kiderült, hogy várhatóan jövedéki hatály alá lesznek vonva a zsírok és olajok, akkor 
elindult egy szakmai vita is erről, és ha jól értettem, ott a kenőanyagot forgalmazó hazai és 
nemzetközi cégek jelezték, hogy bizonyos nemkívánatos szereplők egész magas fokú 
profizmusra valló készültséggel hamisítják az ő termékeiket, ha jól értettem a vita lényegét. 
Innen indult ki akkor az elképzelés? 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Innen indult ki, igen. (Gőgös 

Zoltán: Na, majd meglátjuk!) 
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e a 10. indítvánnyal kapcsolatban? (Senki 

nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla. A tárca nem támogatja a javaslatot, ezt jelezték. Ki 
az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 11. indítvány Aradszki András képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Szintén ugyanezt a témakört járja körül, hogyha jól látom. Kérdés, észrevétel 

van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 18. indítvány szintén Aradszki András javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
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PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 42. indítvány a következő, amely Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. (Gőgös 

Zoltán: Kérhetnék indoklást?) 
 
ELNÖK: Indoklást kér az előterjesztő. 
 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Szatmári László, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási főtanácsadója 
vagyok. Ez a nem támogatás tulajdonképpen a megvalósítás technikai módjának szól, mert 
egyébként Gőgös képviselő úr javaslatával tartalmában a tárca egyetért, tehát nyilvánvaló, 
hogy amennyiben ezek a károsultak hasonlóan, mint a Novofarm, illetve a Hajdú-Bét 
károsultjai, kapnak költségvetési forrásból kártérítést, akkor ugyanúgy mentesek kell hogy 
legyenek, tehát a tartalmi egyetértés megvan. Ennek a módosító indítványnak azonban nem jó 
a formája. Itt tulajdonképpen két külön miniszteri rendeletről van szó, amelynek a címét meg 
kell hivatkozni, hogyha pontosan akarja benyújtani ezt a módosítást a jogszabály-előkészítő. 
Egyébként a tárca kezdeményezni fogja hasonló tartalmú bizottsági módosító indítvány 
benyújtását, amely ezt a kérdést rendezi. Tehát hangsúlyozottan nem tartalmi a kifogásunk, 
hanem jogszabály-szerkesztési, kodifikációs probléma van vele. Ezt a módosító indítványt 
tehát nem, de az indítvány tartalmát támogatjuk. Tehát ezt nem támogatjuk, és azért nem 
támogatjuk, mert nem megfelelő a forma. (Gőgös Zoltán: Köszönöm.) 

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

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Nem látok több olyan, a tárgykörünkbe tartozó indítványt, amelyről tárgyalnunk 

kellene. A bizottsági tagoknak van-e esetleg ilyen kérésük? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor köszönöm szépen, az első napirendi pontot lezárom.  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

A második napirendi pont a jövő évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványok 
megtárgyalása. A kormány részéről Csuka Mária Magdolnát és segítő munkatársait 
köszöntöm, akik most el is foglalják az előadói helyüket. A titkárságunk szintén legyűjtötte a 
bizottság tárgykörébe tartozó módosító indítványokat, ezt, gondolom, képviselőtársaim is 
megkapták. Kérdezem a kormány képviselőit, hogy nekik is rendelkezésükre áll-e ez a 
legyűjtés egy táblázatos formában, hogy a bizottságunk mely indítványokat szeretné tárgyalni.  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, megvan, 

köszönjük szépen.  
 
ELNÖK: Ezek szerint fogunk akkor haladni.  
Elég sok kötetet kaptunk, öt kötetben került összefoglalásra a benyújtott módosító 

indítványok mennyisége.  
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Az első indítvány, amelyről tárgyalunk, az I. kötetben a 6. indítvány, Szili Katalin 
képviselőtársunk javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Kormányálláspontot nem tudok mondani, tárcaálláspontot tudunk 
képviselni. A 6. pontot, amely a parlagfű-mentesítési feladatokat az 1 százalékba be szeretné 
tenni, mi nem támogatjuk.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
Az 557. sorszámú indítvány következik, amely valószínűleg egy másik kötetben lesz 

már. Az 557. sorszámú indítvány Varga Géza képviselőtársunk javaslata, amely a 
Vidékfejlesztési Minisztérium területét érinti. Ez a javaslat összefügg a 144. sorszámú ajánlási 
ponttal is. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. Az Országgyűlés fejezetéből, a közszolgáltatási hozzájárulásból kíván áttenni a 
VM-fejezetbe a javaslat.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Az elutasításnak ez az egyetlen indoka, egyébként 

támogatható volna a tárca részéről? A kapcsolódó módosítók miatt kérdem csak.  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az elutasításnak 

az indoka az, hogy ahonnan el akarja venni a módosítás a forrást, azt nem lehet így 
megbolygatni. Szakmai szempontból pedig a VM-et tudom javasolni, hogy ő a szakoktatási 
intézménynek az 1,2 milliárd forintos megemelésével kapcsolatban milyen álláspontot 
képviselnek mint tárca természetesen. (Varga Géza: Megtudhatjuk?)  

 
RUDOLF JENŐ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Üdvözlöm a bizottság képviselőit! 

Rudolf Jenő vagyok a VM költségvetési főosztályáról. Szakmailag én sem tudnám most 
megítélni, ugyanakkor a költségvetési főosztály részéről azt tudom mondani, hogy mi 
egyetértünk minden olyan kezdeményezéssel, illetve módosító indítvánnyal, amely a tárca 
költségvetési előirányzatait növeli. Azt, hogy ez szakmailag mennyire indokolt, a 
szakfőosztálynak kellene megítélnie, ezt nekünk költségvetésileg nem…, tehát én nem tudom 
megítélni költségvetésileg vagy szakmailag a költségvetési főosztályról, hogy ez mennyire 
indokolt vagy nem. Mi mindenféle pluszforrással egyetértünk természetesen. 

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

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A következő indítvány az 558-as, Z. Kárpát Dániel javaslata, amely összefügg az 511. 

indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárcaálláspont 

az, hogy nem támogatjuk. A rendkívüli kormányzati intézkedésekből kíván forrásokat áttenni 
a génmegőrzés intézményeire. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Varga Géza! 
 



 11

VARGA GÉZA (Jobbik): Azt szeretném megjegyezni és megkérdezni, hogy a 
költségvetési vita ezen szakaszában tulajdonképpen egy módosító úgy is beadható, hogy nem 
nevezi meg az ember, hogy honnan szeretne elvenni. (Gőgös Zoltán: Nem! – Farkas Sándor: 
Olyan nincs!) Hogyha mindegyik elutasításnál ezt a választ fogjuk kapni, hogy ahonnan 
elvesz, az nem megfelelő, akkor én azt gondolom, hogy ez nem jelent érdemi választ. Érdemi 
válasz inkább az kellene hogy legyen, hogy amit támogatni kíván, tehát ahol összegemelést 
javasol bármelyik képviselő – most itt nem csak a jobbikos képviselőtársaimra gondolok –, 
arra kellene valami indokot mondani, mert, ugye, még egyszer mondom, tulajdonképpen a 
képviselőnek a vita jelenlegi szakaszában nem is kell megneveznie, hogy honnan kívánja ezt 
elvenni. (Gőgös Zoltán: De, meg kell! – Közbeszólás: Dehogynem! – Gőgös Zoltán: Különben 
nem házszabályszerű!) Nem kell most még, mert még akár a hiány növelésére is… 

 
ELNÖK: Arra nincs mód.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Tudom, hogy ez persze nem elfogadható, ezért meg is 

neveztük, csak hogyha most minden indokként ezt fogjuk hallani, akkor ez nem érdemi 
beszélgetés lesz.  

 
ELNÖK: Igen. Megjegyzem, ha jól ismerem a Házszabályt, költségvetési hiány 

növelésére ható indítványt egyedül a költségvetési bizottság, mai nevén Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság tehet, képviselő nem tehet – én így ismerem a Házszabályt. (Jakab 
István: Pontos!) Egyébként itt, ha jól látom, van neki ellenlába, csak itt a felhasználás 
pontosítását nem tette meg, tehát amúgy is egy kicsit hibás, technikailag is hibás az indítvány. 
Tehát nemcsak a forrásoldal az indok, hanem a benyújtásba is becsúszott egy technikai hiba, 
ha jól értem a megjegyzés rovatot, nem fejtette ki, hogy utána mi történjen a dologi kiadás 
részével.  

Ha nincs további kérdés – mert itt nem hangzott el olyan kérdés, amit meg kell 
válaszolnia a kormánynak –, akkor… (Varga Géza: Az emelés elutasításának mi az oka?) Ezt 
a politikai vitát lefolytathatjuk természetesen, ehhez nem kell a kormány, sőt ehhez a 
parlamentben lehet majd véleményt tenni, hogy a kormány úgy néz ki, egyelőre tartja magát a 
benyújtott változathoz, ha jól érzékelem a kormány álláspontját. Ezt a képviselők 
természetesen megkifogásolhatják azon a színtéren, ahol majd a vita le fog folyni a következő 
időszakban, a parlament színterén.  

Ha nincs kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), akkor szavazzunk róla! Az 558. 
és a hozzá kapcsolódó indítványról van szó. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 
egyharmadot sem kapott. 

Az 559-es Varga Géza indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca álláspontja 

az, hogy nem támogatja ezt az indítványt. Ez ugyanolyan majdnem, mint az előző, tehát 
ugyanúgy a génmegőrzési feladatokra történő forrásátcsoportosítás. Ehhez én mint az NGM 
költségvetési részért felelőse szakmailag azt tudom mondani, hogy a génmegőrzési 
feladatokra a VM uniós projektjeiből, forrásaiból lehet forrásokat biztosítani, tehát azért nem 
támogatjuk – amit a képviselő úr mondott, az való igaz –, mert nem akarjuk a lábat, ahonnan 
elvenné a pénzt, felborítani, viszont vannak más olyan típusú lehetőségek is például a 
génmegőrzés dologi kiadásaira, amelyeket majd a VM uniós projektjeiből vagy a támogatott 
köreiből lehet majd finanszírozni. Szakmailag majd a vidékfejlesztési tárcánál kell lobbizni ez 
ügyben. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez az indítvány legalább már technikailag helyes, 
miszerint a dologi kiadásokig elviszi az indítványtevő a pénz felhasználását. Ennek ellenére 
hallottuk a tárca álláspontját.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ez az indítvány kapcsolódik 
a 145-öshöz, így kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, 
egyharmadot sem kapott.  

Az 560-as indítvány Magyar Zoltán javaslata. Ez az indítvány kapcsolódik a 484. 
javaslathoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca álláspontja 

az, hogy nem támogatjuk ezt a módosítást, amely a rendkívüli kormányzati intézkedéstől egy 
70 milliárdos csomagot áttenne az Öntözési Ügynökségnek. (Farkas Sándor: Ez egy kicsit 
túlzás.) 

 
ELNÖK: Ez egy nagyvonalú indítvány az Öntözési Ügynökség felé. Kérdés, 

észrevétel van-e még? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Az 561. indítvány következik, amely kapcsolódik a 146-oshoz, Varga Géza javaslata. 
Mi a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
Az 562-es Szabó Rebeka és Scheiring Gábor indítványa, amely indítvány az 1582. 

javaslathoz kapcsolódik. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 563. indítvány szintén Szabó Rebeka és Scheiring Gábor javaslata, amely 

kapcsolódik az 1584. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 564. indítvány Jávor Benedek és Scheiring Gábor javaslata, amely kapcsolódik az 

1583. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 565. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 659. indítványhoz. 

Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 566. indítvány Varga Géza javaslata, amely kapcsolódik a 143. indítványhoz. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 567. indítvány, amely kapcsolódik az 508. javaslathoz, Z. Kárpát Dániel 

indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, 

és nem azért, mert a cél nem fontos – az egyik legfontosabb az ivóvíz- és a 
szennyvízprojektek végrehajtása –, amire a rendkívüli kormányzati intézkedésekből kíván a 
módosító 1 milliárd forintot áttenni, hanem azért, mert ezek a projektek a 2014-től induló 
KEOP-pályázatokban név szerint támogatva lesznek. Ott kell majd ezeket tehát 
megvalósítani. Köszönöm.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 568. indítvány Józsa István képviselőtársunk javaslata, amely kapcsolódik a 292. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, 

és ez ugyanaz az ivóvízprojekt, amiről az előbb beszéltem. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 569. indítvány Ertsey Katalin és további képviselőtársainak a javaslata, amely 

kapcsolódik az 587, az 592., az 593., az 597., a 602., a 604., az 1572., az 1575., az 1600., az 
1603. és az 1668. indítványokhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk, 

mert többek között a szilvásváradi lovasközpont fejlesztését szeretné megszüntetni az 
1 470 milliós előirányzattal, ami nemcsak kiemelt vidékfejlesztési projekt, hanem kiemelt 
kormányzati program is. Köszönöm.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 570. indítvány Bartos Mónika javaslata, amely kapcsolódik az 596. indítványhoz. 

Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Szintén Szilvásváradból kíván elvenni 50 milliós szigetközi monitoring működtetésére, ami 
pedig a NeKI mint intézmény feladatkörében szerepel, tehát onnan kellene erre forrást 
biztosítani most. Köszönöm.  

 



 14

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Az 571. indítvány Baja Ferenc javaslata, amely kapcsolódik a 197., a 641., a 690., a 
700., az 1079., az 1094., az 1279., az 1407., az 1432., az 1529., az 1531., az 1535., az 1536., 
az 1538. és az 1539. indítványokhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. Ebből a nagy halmazból a vidékfejlesztést szintén Szilvásvárad érinti, tehát onnan 
lenne forrás elvéve.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 572. indítvány Ipkovich György és Nemény András képviselőtársunk javaslata, 

amely kapcsolódik a 312-eshez. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 573-as Lukács Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 378. javaslathoz. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 574-es Lukács Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 382. javaslathoz. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. Itt is, ahogy az előzőnél is, azt szeretném csak megjegyezni, hogy itt a Fejlesztési 
Minisztériumhoz szeretnének forrásokat delegálni csapadékvíz- meg belterületi vízrendezés 
városokban célra. Nem tudom, hogy ez odatartozik-e, vagy hogy mit gondolt a módosító. 
Aztán nekünk itt VM fejezet, vagyis XVII. fejezet van a lapon, a szövegben meg BM fejezet 
van, tehát nem tudom, hogy most melyik tárcához kívánják ezeket a forrásokat delegálni, de 
ezekre is ugyanaz vonatkozik, mint amit az ivóvíznél és a szennyvíznél jeleztünk, hogy a 
KEOP-projektek erre vannak most kifeszítve, tehát onnan kell 2014-től ezekre a 
rekonstrukciókra, fejlesztésekre támogatást kérni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak a jegyzőkönyv kedvéért, meg hogy tisztázzuk a 

kérdést: én következetes vagyok, mert nyilván ezekre egyikre sem mondok igent, pedig a 
frakciótársaim nyújtották be, de azért szeretném felhívni a kormánypárti képviselők 
figyelmét, hogy ezek szó szerint ugyanazok a módosítók, amelyeket 2010-ben a helyi fideszes 
képviselő benyújtott. Úgyhogy… 

 
ELNÖK: De az sem lett támogatva, ugye? 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De igen.  
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ELNÖK: Na! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A frakció, a Fidesz-frakció mindet megszavaztak az 

összesről szavaztunk a parlamentben. Úgyhogy ez, amit eddig elutasítottatok, az mind a 2010-
es kormánypárti képviselők javaslata volt szó szerint. És az is látszik, hogy nem történt semmi 
ez alatt a három év alatt, és azért lehetett újra benyújtani, mert ha mind megvalósult volna, 
akkor nem kellett volna újra benyújtani.  

 
ELNÖK: Igen, én mégiscsak úgy értékelem, hogy mind a két kormány úgy látja, hogy 

ezek nem jó indítványok. (Derültség.) Nem tudok mást mondani összességében.  
Az 574-es indítványnál tartunk tehát. (Farkas Sándor: Akkor sem volt jó, meg most 

sem az! – Gőgös Zoltán közbeszól.) Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

Az 575. indítvány Ughy Attila javaslata, amely kapcsolódik az 1589. indítványhoz. Mi 
a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Ez a költségvetés bevételei közül szeretne egy felülről nyitott előirányzatból forrást 
átcsoportosítani a Cséry-telep kárelhárítására. Itt is megjegyezném, hogy a KEOP 2014. évi 
projektjében nevesítve van a Cséry-telep rekonstrukciója elég tetemes összeggel, egyelőre 
terv szerint mintegy 35 milliárd forinttal, tehát ezek a feladatok elvégezhetők azoknak az 
uniós forrásoknak a terhére. Köszönöm.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 576. indítvány Józsa István javaslata, amely kapcsolódik a 262. indítványhoz. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 577. indítvány Ipkovich György és képviselőtársa javaslata, amely indítvány a 

320-ashoz kapcsolódik. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 578. indítvány Harangozó Tamás javaslata, amely kapcsolódik a 324. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 579. indítvány Harangozó Tamás javaslata, amely kapcsolódik a 328. javaslathoz. 

Mi a tárca álláspontja?  
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CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 580. indítvány Harangozó Tamás javaslata, amely kapcsolódik a 342. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 581. indítvány Harangozó Tamás javaslata, amely kapcsolódik a 352-eshez. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 582. indítvány Harangozó Tamás javaslata, amely kapcsolódik a 355. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 583. indítvány Lukács Zolán javaslata, amely kapcsolódik a 380-ashoz. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 584. indítvány Lukács Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 385. indítványhoz. 

Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 585. indítvány következik, amely a 390. javaslathoz kapcsolódik. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 586. indítvány Lukács Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 381. indítványhoz. Mi 

a tárca álláspontja?  
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CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 588. indítványt Pál Tibor és képviselőtársai nyújtották be, amely kapcsolódik az 

1621. javaslathoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 589. pont alatt Jávor Benedek és képviselőtársa nyújtott be indítványt, amely 

kapcsolódik az 1585. javaslathoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 590. indítvány Simon Gábor javaslata, amely kapcsolódik az 1414. indítványhoz. 

Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Ez ugyanaz a Cséry-telep rekonstrukciója, tehát a KEOP-ból tetemes pénz áll rendelkezésre. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, 

egyharmadot sem kapott. 
Az 591. indítvány Jávor Benedek és Scheiring Gábor javaslata, amely kapcsolódik az 

587-eshez. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 594. indítvány Pál Tibor és képviselőtársai javaslata, amely kapcsolódik az 1631. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 595. indítvány Pál Tibor és képviselőtársai javaslata, amely kapcsolódik az 1633. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 596. indítvány Bartos Mónika indítványa, amely kapcsolódik az 570-eshez. Mi a 

tárca álláspontja?  
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CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 599. indítvány Varga Géza javaslata, amely kapcsolódik a 147. indítványhoz. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 599. indítvány Gaudi-Nagy Tamás javaslata, amely kapcsolódik az 1099. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 600. indítvány Z. Kárpát Dániel javaslata, amely kapcsolódik az 504. indítványhoz. 

Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Ez a rendkívüli kormányzati intézkedésből a tanyafejlesztési programra tenne át különböző 
nagyságrendben pénzeket – itt jön még egy-két ilyen – 10 milliárd meg 1 700 millió 
mértékben.  

 
ELNÖK: Konkrétan 11 milliárdot. 
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tanyafejlesztés 

egy fontos, kiemelt projekt, a VM szakmai kollégája tudna erről beszélni. Az a mi 
álláspontunk a költségvetéssel kapcsolatban, hogy jelenleg egy minimális összeget irányzott 
elő a 2014. évi költségvetés a tanyafejlesztésre, és amennyiben a projektek gyorsabban 
haladnak, akkor év közben majd lehet jövőre valamiféle forrásokat mobilizálni oda. 
Köszönöm. Tehát most nem.  

 
ELNÖK: A 600. indítványnál tartottunk. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 
egyharmadot sem kapott. 

A 601. indítvány Szabó Rebeka és Scheiring Gábor javaslata, amely kapcsolódik az 
1586. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén nem 

támogatjuk, de ahonnan itt elvenne pénzt, azt pedig egyáltalán nem támogatjuk, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokból források kerüljenek 
elcsoportosításra.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
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A 603. indítvány Font Sándor javaslata, amely kapcsolódik az 1595. indítványhoz. Mi 
a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ugyanaz, mint 

eddig, ezt sem támogatjuk, mert a meglévő rendszert most nem akarjuk megbolygatni, sem a 
bevételi, sem a kiadási lábakat. Majd menet közben lehet még ide, a tanyafejlesztési 
előirányzatra forrásokat allokálni.  

 
ELNÖK: Ühüm. Önök tudják azt, hogy hányszoros a túligénylés a tanyaprogramnál 

mondjuk az idei évben? 
 
RUDOLF JENŐ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt most nem tudom megmondani, 

de egy igen jelentős program, és nagyon jól működik az idei évben is a kiírt program. Nagyon 
sok pályázat érkezett, és én úgy tudom, hogy az idei évben minden ki is lesz fizetve, tehát 
elfogadásra került az összes pályázat, amit benyújtottak, forrás is lesz. 

 
ELNÖK: Igen, de a kérdésem lényege az, hogy hányszoros a túljelentkezés a meglévő 

forrásokra, mert idén is 1,5 milliárd  környékén vagyunk, úgy tudom… 
 
RUDOLF JENŐ (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, igen, igen, és jövőre is az az 

összeg van előirányozva rá, az a másfél milliárd forint van jövőre is. A túljelentkezés 
nagyságát most nem tudnám megmondani.  

 
ELNÖK: Mert valószínűleg azért jönnek ezek az indítványok, mert mások is érzékelik 

a program sikerességét. Ezt mi találtuk ki, tehát ismerjük, hogy miért találtuk ezt ki, és mi is 
nagyon örülünk a sikerességének, de látjuk, hogy mintha kevés lenne a forrás – ezért 
gondoltuk, hogy jövőre talán több kellene. Magam is meglepődök azért azon, aki 
11 milliárdot csoportosítana át, mint a 600. indítványban Z. Kárpát Dániel, de itt látom, hogy 
vannak szerényebb mértékű indítványok is, és az enyémet is ilyen körbe sorolom be egyelőre, 
és talán pont a sikerességére, a program sikerességére mertem apellálni, amikor további 
forrást próbáltam indítványomban javasolni. Értem a tárca álláspontját. 

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja ezt az indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nem állítom, 
hogy ez többség, de hogy egyharmadot kapott, az egészen biztos. 

A 605. indítvány Varga Géza képviselőtársunk javaslata, amely kapcsolódik az 533. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 606. indítvány Szávay István javaslata, amely kapcsolódik a 156. indítványhoz. Mi 

a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nekem az lenne a 

kérdésem, hogy biztosítottnak látja-e a szaktárca a Hegyközségek Nemzeti Tanácsok 
működését a ’14. évre, annak fényében, hogy jelentősen megváltozott a tavaly elfogadott 
HNT-törvény miatt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa feladatköre, jogköre, a hegybírók 
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fizetése, a rendszer, olyan feladatokat kapott az államtól, ami régi kérés volt, de áttestálták a 
hegyközségekhez, és ennek fényében az új, megnövekedett feladatkör ellátása és a hegybírók 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsához való kerülése mellett biztosítottnak látja-e a tárca a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egész éves működését.  

 
RUDOLF JENŐ (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tavalyi évhez hasonlóan az idei 

évben, és az idei évhez hasonlóan a jövő évben is 250 millió forint forrás áll rendelkezésre 
ezen az előirányzaton, ekkora összeget tudott a tárca erre a feladatra biztosítani a 
költségvetés-tervezés menetében. Amennyiben a források nem lennének elegendőek a jövő 
évben, akkor pluszforrások bevonásával, vagy tárcán belüli átcsoportosítással vagy 
kormányzati segítséggel lehet többletforrásokat átcsoportosítani erre a feladatra. 

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

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

A 607. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 476. indítványhoz. Mi 
a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Prémesállat-

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

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 608. indítvány Z. Kárpát Dániel javaslata, amely kapcsolódik az 506-oshoz. Mi a 

tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Ez egy uniós társfinanszírozott méhészeti program támogatására tenne pénzt, ami felülről 
nyitott előirányzat, tehát hogyha több lesz a pályázat, több a kifizetés, akkor a kifizetés 
megvalósulhat, tehát nem kell oda pluszforrásokat delegálni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha nincs kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), akkor szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 609. indítvány Z. Kárpát Dániel javaslata, amely kapcsolódik az 503-ashoz. Mi a 

tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez az „Igyál 

tejet!” program. Ez ugyanolyan, mint az előző, tehát hogyha több lesz az igény, akkor felülről 
nyitott előirányzatként a kifizetés működik keretemelés nélkül is. Tehát nem támogatjuk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 610-es Apáti István indítványa, amely kapcsolódik a 473. sorszámú indítványhoz. 

Mi a tárca álláspontja? 
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mezei 

őrszolgálatra nyitna egy sort. Nem támogatjuk, ezt a folyó sorról lehet finanszírozni. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  

A 611-es Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 486. javaslathoz. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 612. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 481. indítványhoz. Mi 

a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 613. indítvány Kiss Sándor javaslata, amely kapcsolódik a 394. indítványhoz. Mi a 

tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Én úgy gondolom, hogy ez az erdei kisvasutak támogatása, a keskeny nyomtávú vasúti 
pályáké.  

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 614. indítvány Tóbiás József és Szabó Imre javaslata, amely kapcsolódik az 1669. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
Talán az ötödik kötet lesz az, amelyből még további két indítványt meg kell vitatnunk, 

mert az 1666. sorszámú indítvány a következő. Az 1666. indítvány Magyar Zoltán javaslata, 
amely kapcsolódik a 472. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosítás a 

rendkívüli kormányzati intézkedésekből a termőföld-vásárlásra 70 milliárdot tenne át. Nem 
támogatjuk. 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
Az 1667. indítvány következik, amely kapcsolódik az 534. javaslathoz, amely Varga 

Géza képviselőtársunk indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
CSUKA MÁRIA MAGDOLNA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez is a rendkívüli 

kormányzati intézkedésekből megduplázná a termőföld-vásárlást, 5 milliárddal megemelné. 
Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  

A kigyűjtésben javasolt indítványokat megtárgyaltuk. Kérdezem, hogy a bizottsági 
tagok részéről van-e olyan indítvány, amelyet nem tárgyaltunk, de külön kérésre bárki meg 
szeretne vitatni. (Nincs jelzés.) Nincs jelentkező. Akkor köszönöm szépen a tárca 
képviselőinek a jelenlétet, a 2. napirendi pontot lezárom.  

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

Módosító javaslatok megvitatása  

A 3. napirendi pontban a növényfajták állami elismeréséről szóló törvénytervezethez 
benyújtott módosító javaslatokat fogjuk megvitatni. Köszöntöm dr. Kókai-Kunné dr. Szabó 
Ágnes Katalint és segítő kollégáját. Az ajánlástervezet alapján fogunk haladni, amelyben két 
módosító indítványt látunk mindösszesen.  

Az 1. indítvány Lengyel Szilvia képviselőtársunk javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem.  

 
DR. KÓKAI-KUNNÉ DR. SZABÓ ÁGNES KATALIN (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok! Csak tárcaálláspontot 
tudok képviselni, és nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót, Szilvia! 
 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Köszönöm szépen. Ahogy az általános vitában is 

elhangzott, mi azért nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot, mert problémásnak tartjuk, hogy 
ez egy nyílt kezdetű határidőt biztosító paragrafus, illetve bekezdés a törvényjavaslatban, és 
sokkal méltányosabbnak és gyakorlatiasabbnak ítélnénk meg, hogyha ez egy konkrétabb 
időben történő tájékoztatási kötelezettséget írna elő. Én valamiféle egyetértést észleltem az 
üléstermi vita kapcsán, és nagyon örülnék, hogyha támogatnák ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Lehet, hogy van itt közöttünk jogász, döntő többségében mi nem azok 

vagyunk, de ilyen megfogalmazást jogszabályi szövegben ritkán látok, hogy nem konkrét 
határidőt teszünk, hanem azt, hogy: második hetében, első hetében, s a többi, és ez 
valószínűsítené, hogy ha ebből netán valami jogi vita támadna, ezek borzasztó nehezen 
értelmezhetők mondjuk a bíróság előtt vagy a vitás felek között. Ez az én zárójeles 
megjegyzésem az indítványhoz. A tárca álláspontját hallottuk, hogy nem támogatja.  

Szilvia, volt részedről kérdés a tárca felé? Mert azt nem hallottam, csak az 
álláspontodat.  

 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Nem.  
 
ELNÖK: Akkor nem is adom meg a tárca felé… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De most ez miért jobb, ez a módosítás? Nem is értem.  
 
ELNÖK: Maradjunk ennyiben, kérdés nem volt az előterjesztő, a kormány képviselője 

felé az indítványtevő részéről. (Jelzésre:) Igen, megadom a szót. 
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LENGYEL SZILVIA (LMP): Megválaszolnám Gőgös képviselőtársam kérdését, 
ami… 

 
ELNÖK: Akkor kérdésként az hangzott el félhangosan… 
 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Igen, hogy miért jó. 
 
ELNÖK: …, hogy miért jó ez az indítvány. (Gőgös Zoltán: Miért jobb?) 
 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Miért jobb, igen. Azért jobb az álláspontunk szerint, 

mert így konkrét, behatárolható időszakról szól, amikor az érintett gazda, gazdálkodó figyeli a 
hirdetőtáblákat, illetve a kiírásokat, ami elméletileg benne van a törvényjavaslatban, ott az 
van, hogy egy bizonyos dátumig, tehát teljesen nyílt kezdetű, nem lehet tudni, hogy mikor 
kerül kifüggesztésre. Ennyi, köszönöm.  

 
ELNÖK: Értem. Ha nincs kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), szavazunk róla. 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 2. indítvány Varga Géza képviselőtársunké. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KÓKAI-KUNNÉ DR. SZABÓ ÁGNES KATALIN (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Szeretném, ha egy kicsit bővebben kifejtenék a kormány 

képviselői. Azért bátorkodtam csak beadni ezt a módosító javaslatot, mert az általános vitában 
valóban Sáringer-Kenyeres képviselőtársam, aki az előterjesztőt képviselte, meg az 
államtitkár úr, Czerván államtitkár úr is ezt támogatásra érdemesnek tartotta, ugyanis ez azon 
akar segíteni, hogy a kifüggesztés… Tehát a vetőmagtermelőnek kifüggesztési kötelezettsége 
van, és hogyha azt valaki nem veszi észre a védőtávolságon belül gazdálkodók közül, akkor 
őket terheli a felelősség, a kártérítési felelősség. Én csupán annyit kértem és annyit javaslok 
ebben a módosítóban, hogy a vetőmagtermelő a saját érdekében postai úton is tájékoztassa 
azokat a gazdatársait, akik a védőtávolságon belül gazdálkodnak. Ez egyszerűen egy olyan 
dolog, amivel később sok vitát küszöbölhetünk ki, és ez a vetőmagtermelők érdekét védi, 
ugyanúgy, ami a törvénytervezetnek a szándéka, és az államtitkár úr a leghatározottabb 
ígéretet tette arra, hogy igen, ők ezt támogatásra méltónak tartják. Nem tudom, egyáltalán 
történt-e egyeztetés, vagy mi, de érdekelne a kormány álláspontja, hogy akkor mégis miért 
nem, mi ebben a – nem tudom én, az – elutasítandó? (Közbeszólás: Teljesen életszerű.) 

 
ELNÖK: A tárca képviselőinek adok szót. 
 
DR. KÓKAI-KUNNÉ DR. SZABÓ ÁGNES KATALIN (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! A módosító indítványt 
megvizsgáltuk, és úgy ítéltük meg, hogy a vetőmag-előállítónak nincs tudomása minden 
földtulajdonosról és földhasználóról (Közbeszólás: Ez nem így van!), tehát ezért javasoltuk 
egyrészt a módosító indítvány nem támogatását. (Gőgös Zoltán és Farkas Sándor: Ez nem így 
van.) A módosító indítvány második fordulata pedig, a 18. § (1) bekezdése egyértelműen 
meghatározza a védőtávolságokat. A törvényjavaslat szerinti módosításban a 18. § a 
védőtávolságok érvényesítésének az általános szabályait tartalmazza. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Azért izgalmas ez, mert hogyha arról tudomása van a vetőmag-előállítónak, 
mint ahogy az eredeti tervezetben is benne van, hogy az érintett földterületrészek területének 
pontos meghatározásával együtt (Farkas Sándor: Tudnia kell!), tehát őneki akkor abszolút 
hiteles adata van arról, hogy ki van ott, akkor tartok tőle, valószínűleg azt is tudja ugyanilyen 
oknál fogva, főleg hogyha törvényi felhatalmazást adunk itt most neki, hogy kik a 
védőtávolságon belül érintett területek és gazdálkodóik. Lehet tehát, hogy ezt meg kell 
gondolni, hogy ha nem is ebben a formában, ha szövegszerűségben nem pontosan így, vagy 
nem tudom még hogyan, de a logikája, az talán támogatható, én úgy érzékelem.  

(Jelzésre:) Farkas Sándornak adok szót. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Szokatlan az, hogyha netalántán egy ellenzéki képviselőnek az indítványán 
elgondolkodunk, de teljesen életszerű, amit Varga képviselőtársam ezzel kapcsolatban 
benyújtott. Aki termelt vetőmagot, az nagyon jól tudja, hogy a szomszédban mi van, aki nem 
tudja, az ne nyúljon hozzá, és nem is nyúlhat hozzá, tehát én azért átgondolásra javaslom ezt a 
módosítást, ha mást nem, csináljunk belőle egy bizottságit, ha ez így nem működik, de én ezt 
javaslom a bizottságnak megfontolásra, mert a felvetés életszerűsége jogos. Ezt csak gyakorló 
gazdaként szeretném a tisztelt minisztériumi képviselőknek mondani, tehát életszerű a 
javaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én is azt gondolom, hogy életszerű, ámbár azt a Sanyi is 

pontosan tudja, hogy ilyenkor nem levelezni szoktunk, hanem megbeszéljük. (Farkas Sándor: 
Jó, de…) Mert az is életszerű, hogy azért a… Ez elég fajsúlyos ügy ahhoz, hogy az ember a 
környezetével megbeszélje, hogy, fiúk, akkor én most nekiállnék itt vetőmagot termelni – mi 
így szoktuk, csak azért mondom. De ettől függetlenül az, hogy tudjanak róla, meg hivatalosan 
tudjanak róla, azért az nem hátrány, én is azt gondolom. (Farkas Sándor: Ha ilyen körzetnek 
alakítják ki, akkor meg pláne!) 

 
ELNÖK: A bizottság ugyan még nem döntött, de én merem javasolni, hogy fogadjuk 

be ezt az indítványt, és hogyha van jobb, amire a tárca azt mondja, hogy szövegszegű 
pontosítást teszünk, akkor az úgyis elénk fog még itt kerülni, és kitisztázzuk a javaslatot.  

(Jelzésre:) Igen, parancsolj, Tóth József. 
 
DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Arra szeretnék mindenkit 

figyelmeztetni, hogy az általános vitában ketten támogattuk mint hozzászólók a kormánypárt 
részéről, és az államtitkár úr is valóban azt mondta, amit itt képviselőtársunk, ellenzéki 
képviselőtársunk mondott. És ha itt most Farkas Sándor részéről is elhangzik, én tényleg azt 
kérem, hogy ezt gondoljuk meg. Én a magam részéről támogatom ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak csatlakozni szeretnék ahhoz, amit Farkas 

képviselőtársam és Tóth képviselőtársam elmondott. Én azt javaslom, hogy a bizottság 
tekintse ezt át, és legyen ebben egy egységes, korrekt szakmai álláspont, egyeztetve még 
esetlegesen ismét a tárcával. Köszönöm.  
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ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. (Farkas Sándor: Na, Géza, ilyen sikert is rég éltél meg! – Varga Géza: Ünnep!)  

Nincs további indítvány, úgyhogy a 3. napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen 
a tárca képviseletét.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  
A kishantosi biogazdálkodási és népfőiskolai program folytatásának lehetővé tételéről 
szóló H/12787. számú határozati javaslat  

A 4. napirendi pontra térünk rá, amely a kishantosi biogazdálkodási és népfőiskolai 
program folytatásának lehetővé tételéről szóló határozati javaslat, amelynek a benyújtója, 
Szabó Rebeka jelen van. Megadom neki a szót mint előterjesztőnek.  

 

Szabó Rebeka (független) szóbeli kiegészítése 

SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Nos hát, bizonyára értesültek már a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ 
létéről, illetve az utóbbi időben a sorsa fennmaradásának kétségeiről, de azért röviden 
szeretném összefoglalni, hogy miről is beszélek, és miért nyújtottam be ezt a határozati 
javaslatot.  

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a magyar és a német kormány megállapodása 
alapján jött létre mintegy 21 évvel ezelőtt, és 15 éve, ez azt jelenti, hogy 15 éve 
vegyszermentesen ökológiai gazdálkodást folytatnak a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ 
fenntartói… (Varga Géza: Húsz éve! Húsz éve!) Egyrészt szerintem nálam van a szó, 
másrészt pedig konkrétan a 452 hektáron 1998 óta gazdálkodnak vegyszermentesen, és 21 éve 
jött létre maga a vidékfejlesztési központ – csak hogy akkor a tényeknél maradjunk. Nagyon 
fontos azt hozzátenni, hogy nonprofit módon működnek, és egyrészt ökológiai gazdálkodással 
művelik ezeket a területeket, másrészt egy népfőiskolai tevékenységet is folytatnak, ami azt 
jelenti, hogy ezt a fajta nagyon magas minősítésű, BioSuisse minősítésű gazdálkodást 
egyébként oktatják is, tehát számos fiatalt képeznek, és számos fiatalnak tudják elmondani, 
átadni azt a tudást, amit ők itt felhalmoztak. Teszik mindezt a helyi közösséggel összhangban, 
a közeli Hantos nevű település számos lakóját és polgármesterét is bevonva. Sokféle terméket 
állítanak elő: vetőmagokat, kenyérgabonát, napraforgót, takarmánynövényeket, ezeket hazai 
és külföldi piacra is termelik, és, mondom, mivel nonprofit kft., ezért minden hasznot 
visszaforgatnak magába a gazdálkodásba, illetve a népfőiskolai programba, amelyet 
egyébként szintén egy nemzetközi együttműködés keretében, többek között a dán népfőiskolai 
társasággal együttműködésben művelnek. Egyébként az adatokat tekintve még annyit 
elmondanék, hogy 18 embernek ad állandóan munkát, ehhez jönnek még az idénymunkások, 
és egyébként mintegy 200 magyar fiatal továbbképzésében vettek már részt, illetve erre 
nyújtottak lehetőséget.  

Mivel a haszonbérleti pályázataik idén október 31-én, tehát tulajdonképpen négy 
nappal ezelőtt hivatalosan lejártak, a Nemzeti Földalapkezelő szétszedte a Kishantosi 
Vidékfejlesztési Központ 452 hektárját, és azt tíz részletben kiírta pályázatra. A probléma az 
volt ezzel a pályázattal, hogy az ökológiai gazdálkodás folytatását nem írták bele feltételként 
a pályázatba. Természetesen a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ is pályázott mindegyik 
földterületre, de ők egyiket sem nyerték meg, a tíz pályázatból egyelőre kettőt visszavontak, 
és nyolc földrészlet esetében hirdettek eredményt. Hogyha megnézzük azt, hogy kik azok, 
akik nyertek, akkor azt láthatjuk, hogy az, amit egyébként a kormány sokszor hangoztat, hogy 
helyi gazdálkodók nyerték meg a földeket, nem igazán teljesült. Egyrészt megemlíteném 
például az egyik nyertes céget, a Mező Vidék Bt.-t, amely a pályázat meghirdetése idején, 
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tavaly októberben még egy salgótarjáni építkezési vállalkozás volt Salgo Közmű Bt. néven, és 
nem is volt egyáltalán mezőgazdasági tevékenysége. Gyorsan, amikor már meghirdették a 
pályázatot, áthelyezte a székhelyét – hogy belül legyen a 20 kilométeren –, de a tevékenységi 
körét elfelejtette módosítani, tehát most sincs egyébként mezőgazdasági tevékenység 
felsorolva a tevékenységi körében, és egyébkén éppen ezért nem is lehetett a pályázást 
megelőző évben mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelme, holott egyébként az 
feltétel volt, hogy az abból származó árbevétel az aktuális pályázati évet megelőző adóévben 
érje el a teljes árbevétel 50 százalékát. Ez ennek a cégnek az esetében nem teljesült, így 
egyébként, én azt gondolom, részt sem vehetett volna ezen a pályázaton. További fontos 
tudnivaló például, hogy a kishantosi mintagazdaság földjei közül a legnagyobb területet, egy 
80 hektáros területet egy olyan hölgy nyerte el, akinek férje és apósa az összesen 2900 hektárt 
művelő Simon Kft. tulajdonosai. Én azt gondolom, hogy itt is megkérdőjeleződik azért, hogy 
akkor mennyiben valóban kis, pályakezdő, helyi gazdálkodó nyerte el ezt a földrészletet. Egy 
másik nyertes Márok Csaba, aki Mezőfalva polgármestere, ő is megnyerte az egyik földet, ő 
pedig ugyanennek a nagygazdaságnak, tehát a 2900 hektáros gazdaságnak a 
felügyelőbizottságában ül, így ő sem tekinthető, azt gondolom, olyanfajta kisgazdálkodónak, 
akire egyébként a kormány szeret hivatkozni.  

Összességében én azt gondolom, hogy ha visszaéléseket nem is feltételezünk, ez akkor 
is egy hibás kormányzati döntés. Komoly hiba egy kormány részéről egy 20 éve jól működő, 
vegyszermentes gazdálkodást folytató, szélesen elismert, jó gazdasági kapcsolatokkal 
rendelkező ökológiai gazdálkodást egyszerűen tönkretenni. Én azt gondolom, hogy az a 
kormány, amely ilyet tesz, az tulajdonképpen a saját állampolgárai jövőjét is veszélyezteti, 
hiszen – ahogyan az a Nemzeti Vidékstratégiában is le van írva egyébként, amelyet 
tudtommal a kormány elfogadott – az ilyenfajta gazdálkodásnak fontos jövője van 
Magyarországon, alapvetően a mezőgazdaságot nagyon fontos lenne egy ilyen irányba, egy 
fenntartható irányba elmozdítani, és ebben az ilyen központoknak, amelyek a helyi 
közösséggel együttműködve tevékenykednek, hatalmas, úgy mondanám, hogy stratégiai 
jelentőségük van. Éppen ezért ez egy olyan érték, egy olyan közös érték, amely az egész 
társadalom számára fontos kell hogy legyen, és ezt hatalmas hiba egy tollvonással csak úgy 
megszüntetni.  

Éppen ezért nyújtottam be ezt a határozati javaslatot, amely most önök előtt van, 
amelyben azt szeretném javasolni, hogy az Országgyűlés jelentse ki, hogy a hazai ökológiai 
gazdálkodás fejlődését támogatja, és minden olyan intézkedést is támogat, amely az ökológiai 
gazdálkodással művelt területek növekedéséhez vezet. Itt egyébként szeretném azt is 
megjegyezni, hogy míg Európa számos országában folyamatosan nő a biogazdálkodással 
hasznosított területek mérete, addig Magyarországon az utóbbi években, de főleg a 2010-es 
kormányváltás óta ez csökkenő tendenciát mutat, de legalábbis hullámzó, nem tudjuk növelni 
az ökológiai gazdasággal művelt területeinket, és ez hatalmas probléma gazdaságilag is, 
ugyanis ezeknek a termékeknek rendkívül jó piaca van. Továbbá javasolom, hogy az 
Országgyűlés ismerje el, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak fontos, kiemelkedő, 
mintaadó szerepe van az ilyen típusú, vegyszermentes gazdálkodásban, és hogy 
elfogadhatatlannak tartja, hogy ezt a biogazdálkodási programot ne lehessen folytatni, azért, 
mert egy hibás kormányzati döntés született.  

Ezért javaslom azt, hogy az Országgyűlés kérje fel a kormányt, hogy rendelje el 
ezeknek a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ által 2013. október 31-éig bérelt állami 
földterületek hasznosítására kiírt pályázatok felülvizsgálatát és megismétlését, oly módon, 
hogy a további hasznosítás feltétele legyen a már elért szintű ökológiai gazdálkodás, illetve a 
népfőiskolai tevékenység folytatása. Én azt gondolom, hogy lehet éppen pályáztatni, bár 
hozzá kell tennem, hogy a jogszabályok arra is lehetőséget nyújtottak volna, hogy 
meghosszabbítsák a lejárt szerződést, de ha már mindenáron pályáztatni akarunk, akkor az az 
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egyetlen, az egész társadalom számára valóban hasznos módja ennek a pályáztatásnak, 
hogyha ezt a magas minősítésű ökológiai gazdálkodást és a népfőiskolai program folytatását 
feltételként előírjuk. Én biztos vagyok abban, hogy ebben az esetben más eredményre jutott 
volna a pályázatok bírálója, hiszen a mostani nyerteseknek sem megfelelő gépeik nincsenek, 
sem semmilyen tapasztalatuk nincsen arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egyébként egy 
ilyen magas színvonalú ökológiai gazdálkodást folytatni.  

Természetesen az országgyűlési határozati javaslatomba azt is beleírtam, hogy a már 
kihirdetett pályázat mostani nyerteseinek a ténylegesen felmerült kárát kártalanítani kell, tehát 
én azt gondolom, hogy van arra lehetőség, hogy abszolút… (Farkas Sándor és Gőgös Zoltán: 
Nincsen.) …abszolút a jogállami kereteket betartva ezeket a szerződéseket, amelyeket most 
megkötöttek, felbontsuk, és egy új pályázatot írjunk ki. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen 
dolog, amivel a Magyar Országgyűlés még talán valamelyest segíteni tud ezen a helyzeten, és 
el tudja kerülni azt a végzetes hibát, hogy megszűnjön ez a vidékfejlesztési központ.  

Nagyon röviden még azt szeretném elmondani, hogy azért az is nagyon érdekes, hogy 
a kormány egyes képviselői, például Fazekas miniszter úr, illetve Bitay Márton Örs 
államtitkár úr nyilatkozataiban milyen félreértések voltak megfigyelhetők, hiszen például a 
Fenntartható fejlődés bizottságában a miniszteri meghallgatáson Fazekas Sándor azt találta 
mondani, hogy a kishantosi kft. helyett a gazdák nyertek, a tőkéstársaság helyett a gazdák 
nyertek. Nagyon szeretném, hogyha mindenkiben tudatosulna, hogy a Kishantosi 
Vidékfejlesztési Központ egy nonprofit kft., nem tőkéstársaság – nyugodtan meg lehet nézni 
ennek a definícióját a gazdasági társaságokról szóló törvényben –, egyébként meg helyette 
nyert egyrészt egy bt., másrészt nagyon szívesen elmondom majd önöknek, Ángyán József 
készített egyébként egy összeállítást arra vonatkozóan, hogy néhány megyében, akár Fejér 
megyében, ha például a Búzakalász 66 Kft.-re gondolunk, amely, ugye, szintén kft., és hogy 
egyébként öt megyében eddig, hogyha megnézzük, akkor legalább 6500 hektárnyi földet 
nyertek el különböző, egyébként valóban olyanok, ha már tőkéstársaságokról beszélünk, 
amiket annak lehet hívni, tehát valódi kft.-k és bt.-k és egyéb ilyen gazdasági társaságok. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az indoklás meglehetősen gyenge lábakon áll. 

Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Elég jelentős társadalmi megmozdulás indult 
el Kishantos megvédésére. Én azt gondolom, hogy önök most, amikor arról fognak dönteni, 
hogy egyáltalán az Országgyűlés tárgyalhatja-e a határozati javaslatomat, tehát amikor most 
önök erről döntenek, azt is vegyék számításba, hogy nagyon sokan tiltakoznak e miatt a 
folyamat miatt. Indult, a Greenpeace Magyarország kezdeményezésére több civil szervezet 
indított egy nyílt levelet, amelyben kérik önöket, hogy tegyenek valamit annak érdekében, 
hogy megmaradhasson a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ. Szeretném elmondani, hogy 
ezt a nyílt levelet most már 140 civil szervezet, 20 egyéb szervezet és társaság, 
69 biogazdálkodó és feldolgozó, valamint több mint 5600 magánszemély írta alá. Múlt héten 
csütörtökön egy férfi, aki egyik párthoz sem kötődik, meztelenül tiltakozott, egy Kishantos 
megmentéséért való táblát tartva maga előtt, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út 
kereszteződésében, ezzel is arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy ne szüntessék meg 
ezt a biogazdaságot. Ma reggel Kishantoson körülbelül 150 civil van, akik végignézik azt, 
ahogyan a Nemzeti Földalapkezelő képviselői megpróbálják átvenni a földeket Kishantostól, 
és egyébként ma reggel Budapesten, Soltvadkerten, Székesfehérváron is volt úgynevezett 
villámcsődület Kishantos megmentése érdekében. (Farkas Sándor az elnöknek: Sanyi, 
nálatok is?) 

 
ELNÖK: Igen, őrültek voltak, igen. (Derültség.)  
 
SZABÓ REBEKA (független): Én azt gondolom, hogy… Igen, a minősítés nem 

biztos, hogy a mi dolgunk.  
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Még egy dolgot szeretnék mondani. Az is elhangzott többször Bitay Márton Örs 
államtitkár úr részéről, hogy ő nem tudja, milyen termékeket állít elő a kishantosi gazdaság, és 
ő még soha nem találkozott a termékeivel. Azt gondolom, hogy ez legalábbis nagyon erős 
tájékozatlanságra utal, hiszen egyrészt az elején elmondtam, hogy milyen számos terméket 
állít elő a kishantosi biogazdaság, és egyébként az egyik biopék, aki Kishantos terményeiből 
készít pékárut, is írt egy levelet, amelyből néhány részletet szeretnék önökkel ismertetni 
(Farkas Sándor: Itt nincs időkorlát?), így hangzik: 

„Államtitkár úr – itt Bitay Márton Örsre utal – mennyire…” 
 
ELNÖK: Elnézést kérek, itt megszakítom az előadót.  
 
SZABÓ REBEKA (független): Igen.  
 
ELNÖK: Ez nem tartozik az előterjesztéshez. 
 
SZABÓ REBEKA (független): Nem? 
 
ELNÖK: Nem, abszolút nem, hogy milyen levelezéseket folytatnak, az nem.  
 
SZABÓ REBEKA (független): Nem, nem, ezzel indokolni szeretném… 
 
ELNÖK: Ön letett elénk a kezdeményezéseként egy országgyűlési határozati 

javaslatot, annak egy indokló részét.  
 
SZABÓ REBEKA (független): Igen. 
 
ELNÖK: Ehhez kapcsolódóan, úgy veszem észre, mindent elmondott, sőt, szerintem 

ezen is túlterjeszkedett. De az, hogy milyen egyéb levelezgetések és hány szervezet mit írt alá, 
az nem tartozik az előterjesztés témakörébe. Kérdezem, hogy úgy érzi-e az előterjesztő, hogy 
az előterjesztés témakörében mindent ismertetett. 

 
SZABÓ REBEKA (független): Igen, akkor tehát, hogyha a kedves képviselők nem 

kíváncsiak arra, hogy egyébként a társadalom mit gondol az önök döntéséről, én azt 
gondolom, hogy ennek a következményeivel majd önöknek kell szembenézniük. (Farkas 
Sándor: Ne fenyegessen!) Én még akkor annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy egy nagyon 
súlyos hibát tudnak önök most azzal orvosolni, hogyha ezt a határozati javaslatot a parlament 
elé engedik, ott ezt még meg lehet vitatni, lehet módosítani, ott még lehet róla szavazni, és azt 
gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy legalább a lehetőségét megadjuk annak, hogy egy 
hibás, egy 20 éve működő vidékfejlesztési központot, egy ökológiai gazdaságot egy 
tollvonással megszüntető, rossz kormányzati döntést most valamelyest felül tudjunk vizsgálni 
vagy meg tudjunk változtatni. Köszönöm. Ezért kérem, hogy majd támogassák az 
indítványomat, hogy az legalább a parlament elé kerülhessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok szót. Ki szeretne hozzászólni? 

(Jelzésre:) Varga Géza! 
 

Kérdések, hozzászólások 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. A Jobbik Magyarországért Mozgalom is 
támogatja ezt az előterjesztést, mert valóban egy példátlan esetről van szó, és ez teljesen 
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betetőzi azt, amit a kormány a Nemzeti Földalap által kezelt földekre, földek támogatására így 
kiírt, így gyakorlatilag meg tudom erősíteni az előterjesztőnek azokat az információit, hogy itt 
valóban egy patinás, az ökológiai gazdálkodók körében jól ismert gazdaságról van szó, a 
nemzetközi hírnevét is meg tudom erősíteni. Amit az előterjesztő is elmondott indoklásként, 
azt nem szeretném megismételni, egyet azonban igen: az előterjesztő elfelejtette elmondani 
azt, hogy ennek a gazdaságnak a vezetője, Ács Sándorné működtet egy honlapot, a Kié legyen 
a magyar föld? nevű honlapot, és én azt gondolom, hogy ebből a képletből nem hagyható ki 
az, hogy a kormányzatnak ez bántotta a szemét, és itt gyakorlatilag egy az ’50-es évekre 
emlékeztető büntetőeljárásról van szó. Ez ezért is tiltakozásra ad okot úgy a civilek, mint 
szerintem a mi részünkről is kellene hogy adjon. Úgyhogy én a javaslat támogatását javaslom.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Támogatjuk a határozati 

javaslatot, és annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem olyan bonyolult ez az ügy, mint ahogy 
mi azt látjuk. Ennek a dolognak két motivációja volt: az egyiket Varga képviselőtársam 
elmondta, a bosszú, mert szólni mertek olyanért, ami nyilvánvalóan nincs rendben, mármint a 
földpályáztatás, a másik pedig, hogy valahogy jutalmazni kell a barátokat – majd erről délután 
a parlamentben még teszünk fel kérdést az államtitkár úrnak –, természetesen bizonyíthatóan, 
ráadásul úgy, hogy ott csak egy számít: hogy megkapjam a földet, aztán felvegyem a 
támogatást, amibe most már nem megyek bele, mert az elnök úr azt fogja mondani, hogy nem 
tartozik a tárgyhoz. Majd itt is kíváncsiak leszünk, hogy ha egy év múlva megnézzük azokat a 
területeket, mint ahogy most egy-kettőt megint volt szerencsém megnézni, milyenek lesznek 
majd azok a területek az új gazdánál, mert most már azért, képviselőtársaim, teljesen világos, 
hogy 70 ezer forint fölötti támogatásnál ha semmit nem csinálnak a földdel, mert ugye egy 
része semmit nem csinál, akkor is megkapja, de ez külön téma. A másik, hogy ha valamit 
csinálnom kell, hogy szabályos legyen, mondjuk a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak 
megfeleljek, ami azt jelenti, hogy tisztán tartom, csak annyi, akkor is megmarad a fele pénz 
nagyjából, a bérleti díjat levonva természetesen. Úgyhogy nem olyan rossz biznisz ez olyan 4-
500 hektárnál, és azért érdekes ez, mert általában mindenki legelőkre vadászik mostanában, 
úgy nézem, a barátok közül, mert az a legjobb üzlet.  

Én tehát nem bonyolítanám ezt a kérdést, be kellene látni, hogy itt ez az első olyan 
eset…, pontosabban nem az első, mert az is legalább ekkora hiba, hogyha állatokat kell 
levágni azért, mert barátnak adunk földet mondjuk, mint ami történt Zirc környékén, 
Nagyesztergár környékén, az is hiba, de az pótolható, mert azt visszacsinálhatja majd valaki, 
vagy visszacsinálható lesz, márpedig szerintem igen, ugyanis az új tulajdonos semmit nem 
tart be abból, amit vállalt, az állatokat újra lehet telepíteni, de egy 15 vagy 20 éve – most ez 
teljesen mindegy – működő biogazdaságot nem lehet helyrehozni. Tehát ez az első olyan ügy, 
ahol visszafordíthatatlan károkozás történik. Ezt be kellene látni, és főleg a Mezőgazdasági 
bizottság tagjainak kellene belátniuk, hogy nem lehet egy biogazdaságot néhány év alatt 
helyrehozni. Az állatot vissza lehet rakni a legelőre, az üszőket újra be lehet állítani, az nem 
olyan nagy tragédia – nyilván ott is el kell majd gondolkodni, hogy ki miért csinálta, amit 
csinált –, de ez nagyon-nagyon súlyos probléma. Úgyhogy én azt kérem, hogy gondoljuk ezt 
meg. Ha a kormány nem hajlandó ezen változtatni, akkor legalább a szakmai múlttal meg 
szakmai tapasztalatokkal bíró képviselők lássák be, hogy ez nagy, óriási nagy hiba volt, amit 
nem kellene csinálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Lengyel Szilvia jelzésére:) Parancsoljon! 
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LENGYEL SZILVIA (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP is támogatja ennek a 
határozati javaslatnak az elfogadását, ugyanis véleményünk szerint is a Kishantosi 
Vidékfejlesztési Központ és Népfőiskola olyan értéket képvisel, amelynek a tönkretétele 
megengedhetetlen, pláne ilyen formában. És miután a hazai ökológiai gazdálkodás egyik fő 
szellemi bölcsőjéről beszélünk, azt gondolom, hogy mindannyiunknak büszkének kellene 
lennünk erre a központra és arra a tevékenységre, amit ők végeznek most már több mint két 
évtizede, és nem tönkretenni kellene, az ország érdeke lenne az, hogy ez a központ 
virágozzon. Tulajdonképpen fogalmazhatnék úgy is, hogy nem csupán az ország, a 
gyerekeinknek az érdeke, hogy ilyen központból egyre több legyen, ugyanis – ez az 
előterjesztésben is elhangzott – Magyarországon is növelni kellene az ökológiai gazdálkodás 
alá eső területeknek az arányát, azért ebben nem állunk jól. Emellé hozzátenném azt is, hogy 
ez egy Európa-szerte elismert hely, elismert képzőközpont, és Európának is ugyanígy érdeke 
az, hogy Kishantos virágozzon. Mi ehelyett mit látunk itt? Hogyha teret engedek annak a 
feltevésnek, hogy itt egy bosszúról van szó, akkor engedjék meg nekem, hogy ezért 
kifejezzem abbéli véleményemet, hogy ez igencsak kisstílű és kicsinyes bosszú, és 
gyakorlatilag önök ezt a helyzet úgy számolják fel, hogy egyúttal eltörlik azt a két évtizedet 
is, amit ez a központ tett gyakorlatilag a fenntarthatóság és az oktatás, illetve a helyi 
közösségek érdekében.  

Nagyon-nagyon kérem, hogy fontolják meg ezt a határozati javaslatot, és szeretném 
kérni a támogatásukat ehhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Dr. Ángyán József jelzésére:) Nem 

adhatók szót nem bizottsági tagnak, csak akkor, hogyha a bizottság többség ebben dönt.  
Bizottsági tagként szeretnék hozzászólni, ezért az ülés vezetését átadom Gőgös Zoltán 

alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem jellemző, hogy az Országgyűlés 

olyan határozati javaslatot fogadna be, amely konkrétan egy cég érdekében kerülne 
benyújtásra, én ilyenről nem tudok, ezért ezt egy apró formai vagy eddig nem szokásos 
parlamenti indítványnak minősítem. (Közbeszólás.) Az sem jellemző, hogy a bizottságunk 
egy olyan ügyben kellene hogy kvázi döntnök legyen, amelyben abszolút semmi felelőssége, 
jogköre nem volt ezelőtt sem, és ezután sem lesz. Természetesen pontosan tisztában vagyunk 
a földügyek környékén látható ellenzéki aktivitás nagyságával, bizonyára egyrészt a sértettség 
is, másrészt a választásokhoz való közeledés is indokolja ezt az aktivitást, az elmúlt héten 
éppen az Ellenőrző albizottság, a Harangozó Gábor MSZP-s képviselő úr által vezetett 
albizottság is a földkérdéskörrel foglalkozott, ezen belül is természetesen megemlítésre került 
az úgynevezett kishantosi eset. Nyugodtan mondhatom tehát, hogy érzékeljük az ellenzéknek 
a választásokhoz közeledő aktivitásnövekedését földügyben. Mondhatnám, hogy ezt a 
témakört is nyugodtan ide lehetne besorolni.  

Ami egy picit talán az eddigiektől eltérő, amire az előterjesztő is utalást tett, hogy ma 
az aktivistáik különféle helyeken akcióztak, az előterjesztő fel is sorolta azokat a 
településeket… (Szabó Rebeka: Nem a mi aktivistáink, hanem független civil aktivisták…) Ja, 
értjük, hát hogyne! (Dr. Józsa István: Ez nem kapcsolódik az előterjesztéshez, elnök úr.) 
Teljesen… (Dr. Józsa István: Az előterjesztésnek ez nem tárgya!) …teljesen értjük, de miután 
az előterjesztő ezt elmondta, annyit meg szeretnék jegyezni, hogy nem teszek feljelentést ma 
magánlaksértés miatt, nem teszek feljelentést a ma reggeli lakásrongálás miatt, amit az önök 
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aktivistái vagy az önökkel kapcsolatban lévő aktivisták nálam elvégeztek, tudomásul veszem, 
hogy a vélt igazságukat keresők ilyen szélsőségekre is elragadtatják magukat.  

Ami a tartalmi részét illeti az ügynek: tisztázzuk, a Nemzeti Földalap volt az, amely 
kiírta az eddigi használó által használt területet pályázatra. Amikor annak idején a 
használóhoz került ez a terület, akkor sem volt a pályázati feltételek között előírva, hogy 
kizárólag biogazdálkodást kell folytatni. A jelenlegi vagy már a lezárt kiírás sem tartalmazott 
ilyen feltételt (Dr. Józsa István: Ez a baj!), úgyhogy ez a követelésük szerintem értelmetlen.  

Ami a pályázathoz való pályázást illeti, elolvastam a különféle anyagokat, hogy ki volt 
jogos vagy jogtalan azok között, akik végül használati jogot szereztek az idén márciusi döntés 
alapján. Az előterjesztő utalt arra, hogy véleménye szerint itt olyan személy, vállalkozás is 
szerzett használati jogot, aki, amely a kiírás értelmében nem szerezhetett volna. Ha erről így 
meg van győződve, akkor nagyon kérjük, azonnal tegye meg a szükséges jogi lépéseket. 
Egyrészt. 

Másrészt információim szerint a Vidékfejlesztési Minisztérium a kialakult polémia 
miatt még egyszer átnézte az NFA döntését. A Vidékfejlesztési Minisztérium arról 
tájékoztatott, hogy mindent szabályszerűnek talált a döntéssel kapcsolatosan.  

Harmadrészt nem nagyon értem, hogy amikor 2013 márciusában ez a döntés 
megszületett, azaz az, hogy a későbbiekben nem a Kishantos Nonprofit Kft. lesz ezeknek a 
területeknek a földhasználója, hanem további hat vagy nyolc magánszemély, illetve 
vállalkozás, akkor önök miért nem jelezték ezt, hogy itt még most a döntést esetleg a 
fellebbviteli vagy bármilyen időszakában meg kellene változtatni. Eljutottunk október 31-éig, 
amikor a földhasználat lejárt – ez most, a napokban történt meg –, és egy hete rendkívül éles, 
a közvéleményt egyben félretájékoztató, performanszokkal tarkított ellenállási tiltakozás 
indult el. Megint nem tudok másra gondolni: 2013 márciusa még túl messze lett volna a 
2014 tavaszán tartandó országgyűlési választásoktól, most ősszel már jóval közelebb 
vagyunk, láthatólag minden párt aktivizálta magát valamilyen területen, nyilvánvaló, hogy ezt 
az időszakot is meg kellett volna várni. Magyarul az az érzésem, hogy mintha nem is az 
ügyért, hanem a politikai szerepvállalásért kezdenének egyre inkább hangosabbak… 

 
ELNÖK: Elnök úr, ez mennyiben tartozik a tárgyhoz? 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): …egyre hangosabbak lenni. Az indoklásomhoz tartozik, 

amelyben majd szeretném jelezni a Fidesz-frakció álláspontját, bocsánat, a bizottságban lévő 
fideszes tagok álláspontját, amelyet közvetíteni szeretnék.  

Úgy érzékelem, hogy a mostani előterjesztés egy teljesen más szintű helyen elfogadott 
döntést akar újraszabályoztatni. Ez egy rendkívül kellemetlen szerepkör lenne a 
Mezőgazdasági bizottság részére, amire én magam nem szeretnék vállalkozni.  

Nagyon érdekes az a fordulat, amelyben a pályázat kiírásakor Kishantos és vidéke 
közhasznú nonprofit kft. például nem jelezte azt a kellemetlen helyzetet, hogy 2010-ben több 
mint 28 millió forintos hátraléka volt bírósági végrehajtás szakaszában. A jelenlegi kormány 
és az általa megbízott Nemzeti Földalap volt az a szervezet, amely nem szüntette meg akkor, 
nem indított felszámolást, nem indított felszámolást ezen társasággal szemben, hanem 
megegyeztek abban, hogy miután ez a hátralék jogossá vált a bírósági döntés értelmében… 
Egyszerűen nem fizetett földhasználatot, erről van szó egész konkrétan, felhalmozódott több 
mint 28 millió forint értékben, és megegyeztek abban, hogy, kérem szépen, ne kerüljön 
felszámolásra a társaság, a földhasználati szerződés lejárta végéig ne kerüljön felszámolásra, 
ezért 2011 szeptembere és 2014 januára között állapodtak meg, hogy fizetik az elmaradt 
hátralékot. Erről pontosan tudomása volt a jelenlegi földhasználónak is, ezért őt nagy 
meglepetés ebben az esetben nem érhette a későbbi földhasználatot illetően, hogy vajon bízik-
e továbbra is a kormány, vagyis nem is a kormány, mert önök kormányt mondanak, de 
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Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (Dr. Józsa István: Kormányzati szerv!), hogy ebben a 
döntésben egyáltalán a befogadott pályázatoknál természetesen figyelembe veszi, hogy kik a 
megbízható partnerek, de leginkább azt, hogy ki milyen pályázatot nyújtott be.  

A magam részéről tartózkodást fogok javasolni egyébként az indítvány, a határozati 
javaslat szavazásakor. Ezeket szerettem volna indoklásképp elmondani, indokolva a 
tartózkodási álláspontunkat.  

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Mielőtt visszaadnám az ülésvezetést, egy dolgot 

szeretnék megjegyezni. Itt az elnök úr azt mondta vagy azt sugallta, mint hogyha az 
előterjesztőnek ahhoz a performanszhoz, ami reggel a házánál történt, köze lenne. Én azt 
gondolom, hogy amíg erre nincsen valós bizonyítéka, ilyet nem kellene mondania egy 
bizottsági ülésen. És akkor visszaadom az ülésvezetést.  

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért lepett meg, mert az előterjesztő pontosan 

nevesítette, hogy hol történtek ma események… (Gőgös Zoltán: Mert megírta az újság.) 
Biztos az újságból vette, tartok tőle (Szabó Rebeka: A Facebookról.), tartok tőle én is, hogy az 
újságból vette. Minket otthon a családommal együtt mindenesetre meglepett egy kicsit, nem 
erről volt eddig híres Soltvadkert település, de hogyha ez az új hang, amit a most már nem 
tudom milyen nevű párt képviselői megütnek, hát legyen ez! Mi persze a magunk higgadtsága 
folytán, mint említettem, erre nem reagálunk azzal a lehetőséggel, amely kimerítette a 
bűncselekmény kategóriát, nem vesszük ezt figyelembe. (Közbeszólások.)  

További kérdés, észrevétel van-e? (Farkas Sándor: Nincs.)  
Kérdezem a bizottság tagjait, mivel nem bizottsági tag parlamenti képviselő hozzá 

szeretne szólni, amihez a jelenlegi Házszabály szerint többségi döntés kell, hogy egyetért-e a 
bizottság azzal, hogy Ángyán József hozzászóljon. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) 7 igen, ez valószínűleg kisebbség lesz, ezért ellenpróbát kérek. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 9 tartózkodás. A bizottság… (Dr. Józsa István: De aki tartózkodott, 
az nincs ellene! – Farkas Sándor: Na, Pista, ne kezdd már el!) …A bizottság nem járult 
hozzá, hogy kívülálló parlamenti képviselő, nem bizottsági tag képviselő hozzászóljon. 
(Gőgös Zoltán: Gyönyörű! – Dr. Józsa István: Most miért nem engeditek? – Közbeszólások.) 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Az előterjesztőnek adok szót, hogy az elhangzottakra reagálhasson.  
 

Szabó Rebeka (független) reflexiója 

SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm a szót. Először is szeretném nagyon 
határozottan visszautasítani azokat a vádjait, elnök úr, és egészen felháborítónak tartom, hogy 
engem vagy a pártomat összefüggésbe hozta bármilyen akcióval, bármilyen illegális akcióval, 
ami az ön házánál történt, és szeretném leszögezni, hogy a Párbeszéd Magyarországért és 
jómagam sem soha nem támogattuk azt, hogy bármilyen politikus saját háza vagy lakása előtt 
valamiféle akció történjen. (Farkas Sándor: Akkor véletlen volt!) Nem volt arról tudomásom, 
hogy bármi az ön háza előtt történt, a Facebookon láttam, hogy… (Közbeszólás.) Nálam van a 
szó. …A Facebookon láttam, hogy Soltvadkerten volt tiltakozás. Amennyiben bűncselekmény 
történt, kérem, tegyen feljelentést, de azt a legesleghatározottabban visszautasítom, hogy 
nekem ehhez bármilyen közöm lett volna vagy akár a pártnak, amelyet képviselek, úgyhogy 
szerintem ilyen vádaskodásoknak nem ezen a bizottsági ülésen van helye.  

Amit egyébként a többi hozzászólásra reagálva szeretnék elmondani: az elnök úr, 
ugye, azt mondta, hogy ez az országgyűlési határozati javaslat, amit én beterjesztettem, nem 
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jellemző a parlament működésére, ez nem szokásos. Én azt szeretném jelezni, hogy a helyzet 
nem szokásos, ez a helyzet teljes mértékben abszurd és felháborító, hogy – amint már 
elmondtuk – egy ökológiai gazdaságot, egy tangazdaságot, vagy vidékfejlesztési központot, 
egy népfőiskolát önök ilyen módon megsemmisítsenek. Én azt gondolom, hogy mivel a 
helyzet rendkívüli, ezért a megoldás is lehet talán egy kicsit szokatlan, mindamellett jelzem, 
hogy tökéletesen megfelel mindenféle törvénynek, jogszabálynak, és egyébként a parlament 
működésében ilyenre van lehetőség, és teljes mértékben a jogállami normák keretein belül 
javasolok erre megoldást. Az az érv tehát, hogy szokásos vagy nem szokásos, véleményem 
szerint teljesen lényegtelen.  

Azt szintén nagyon szeretném határozottan visszautasítani, és azt gondolom, hogy ha 
önök ezt elhiszik, akkor azzal súlyosan félrevezetik saját magukat, hogy ez a társadalmi 
tiltakozás, ami elindult, úgymond az ellenzék kampányakciója lenne. Elmondom még egyszer 
önöknek: 140 civil szervezet, 20 egyéb szervezet és társaság, 69 darab biogazdálkodó és 
feldolgozó, valamint több mint 5600 magánszemély írta alá a tiltakozást. Ezek között, nyilván 
az egyéb szervezet között ott lehet egy-egy párt adott esetben, de az összes többivel – 
remélem, hogy ezt össze tudják számolni –, 140 civil szervezettel nyilván nem lehetünk 
kapcsolatban. Egyébként az egész kezdeményezést a Greenpeace Magyarország kezdte 
szervezni, az egyik kishantosi táblába még október vége előtt beleírták, belearatták 
tulajdonképpen a „Save Kishantos” feliratot (Felmutat egy fényképet.), ez is a Greenpeace 
Magyarország műve, a Greenpeace politikai szervezetektől független civil szervezet, ha önök 
ezt nem tudják, ez elég erős tájékozatlanságra vall. 

Azt is elmondták, hogy a kiírás feltételei között nem szerepelt az ökológiai 
gazdálkodás. Hát, pontosan ez a probléma, kedves képviselőtársaim. Pontosan ezt szeretném 
jelezni, hogy abszurdum, hogy egy 15 éve vegyszermentesen művelt földet önök csak úgy 
hagynak, végignézik azt, hogy ezt hagyományos nagyipari műveléssel, vegyszerekkel majd 
szépen tönkretegyék. Azt gondolom, hogy ez nemzetgazdasági szempontból egy nagyon 
súlyos hiba, éppen ezért nyújtottam be a határozati javaslatomat.  

Szintén az elnök úr mondta azt, hogy nem volt feltétel az ökológiai gazdálkodás. Ezt 
az államtitkár úr is mondta, mert így szokta mondani, hogy ezt csak úgy a saját szakállukra 
csinálták. Egyrészt én azt gondolom, hogy a helyi közösséggel együttműködve egy nonprofit 
módon végzett ökológiai gazdálkodás és népfőiskolai program semmiképpen nem a saját 
szakállukra van, az nagyon fontos hasznot hoz az egész országnak, a társadalomnak. De 
tényszerűen sem igaz, hiszen amikor a német-magyar kormányközi együttműködésben 
elkészült tervek alapján 1998-ban megkötötték a szerződést a Kishantosi Vidékfejlesztési 
Központ működésére, akkor ott, a szerződésben kötelezettségként szerepelt a biogazdálkodás 
folytatása. Tehát nem igaz az, hogy nem kellett nekik ökológiai gazdálkodást folytatniuk, 
mert kellett a kormányközi együttműködés miatt. (Farkas Sándor közbeszól.) 

Ehhez kapcsolódik egyébként ez a tartozásról szóló legenda, illetve félretájékoztatás, 
amit szintén kormánypárti képviselők előszeretettel folytatnak. Azért volt… Nem bérletidíj- 
vagy egyéb tartozása volt Kishantosnak, hanem pontosan ehhez a biogazdálkodási 
kötelezettséghez kötődött egy kedvezmény, amelyet Kishantos működtetői közlése szerint 
Szabó Csaba miniszteri biztos mulasztása miatt Kishantos elveszített, emiatt aztán perre 
mentek, a bírósági per végül eredményeképpen döntött úgy, hogy nem adott igazat a 
Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak, és mivel tíz évig tartott a bírósági per, ezért az 
eredetileg 9 milliós vitatott kedvezményelvesztés összege nőtt meg közel 27 millió forintra, és 
abban a pillanatban, ahogy a bírósági per kimondta, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési 
Központnak fizetnie kell, ők nekiálltak fizetni.  

 
ELNÖK: Ez nem igaz. 
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SZABÓ REBEKA (független): De igen. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Tárgyaltak a 
minisztériummal, megállapodtak a részletfizetésben, és ezt elkezdték fizetni – én azt 
gondolom, hogy az erre vonatkozó dokumentumok nyilván megvannak valahol a 
minisztériumban. Tehát nem igaz az, hogy mulasztásuk volt, illetve az, hogy nem fizették 
meg ezt a tartozást.  

Úgyhogy én összességében azt szeretném mondani, hogy sajnos úgy látszik, hogy 
mindenféle ilyen kormányzati kifogás elég könnyen cáfolható, és ezt az emberek látják, ezt a 
társadalom látja, ezt látják azok az emberek, akiknek fontos az ökológiai gazdálkodás, 
akiknek fontos a fenntartható mezőgazdaság, és akiknek fontosak a helyi közösségek. Maguk 
a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ működésében részt vevők azt mondják, hogy a 
Kishantos ügyében elhangzott kormányzati nyilatkozatok arra vallanak, hogy önök 
könyörtelenül eltapossák azokat, akik a vidéki közösségekért, a fenntarthatóságért és a 
demokráciáért dolgoznak. Most önökön múlik, kedves kormánypárti képviselőtársaim, hogy 
szeretnék-e, hogy valóban ez terjedjen önökről, vagy legalább lehetőséget adnak arra, hogy 
ezzel a határozati javaslattal valamelyest javítsunk ezen a helyzeten. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hát, nem önöktől várjuk, hogy a Fidesz imázsát növeljék, erre mi fel 

vagyunk készülve. (Szabó Rebeka közbeszól.) De azért egyet tisztázzunk: ugye, abban 
egyetértünk, hogy az új földhasználóknak is megvan a lehetőségük arra, hogy biogazdálkodást 
folytassanak? Tehát ne… (Szabó Rebeka: Csak ez nem volt benne a szerződési feltételek 
között.) Most egyelőre nálam van a szó, nem az előterjesztőnél. Tehát a lehetősége, ugye, 
megvan, hogy az új földhasználók is biogazdálkodást folytassanak, ezt szerettem volna 
tisztázni.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla.  

Szavazás 

Ki az, aki támogatja az imént tárgyalt határozati javaslatot? Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Aki 
tartózkodik, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 tartózkodás. A bizottság többsége nem 
támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét.  

A 4. napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Rátérünk az 5., az egyebek napirendi pontra. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
bejelentenivaló az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Szeretném jelezni, hogy várhatóan továbbra is tudjuk tartani a hétfői ülésnapot, de 
intenzívebb szakaszába érkezett az Országgyűlés a törvények tárgyalásával, ami főleg az adó- 
és a költségvetési törvényre vonatkozik, ezért hogyha bármilyen napirendi pont kikényszeríti 
azt, hogy a bizottságunk idő közben ülésezzen egyes törvények miatt, akkor azt el fogom 
rendelni. Egyelőre úgy látjuk, hogy továbbra is tudunk a hétfő délelőtti órákban ülésezni.  
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Van-e másnak bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Az egyebeket lezárom. Az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán 
a bizottság alelnöke 
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