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Napirendi javaslat 

 

1. Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/3412. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)   
 

2. A megújuló energiatermelést sújtó termékdíj-kötelezettségek eltörléséről szóló 
törvényjavaslat (T/2571. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)   
 

3. Az atomerőmű-alkatrészeket sújtó termékdíj-kötelezettség bevezetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/2807. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)   
 

4. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2565. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)   
 

5. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2593. szám)  
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Bencsik János (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium, 
Jogalkotási Főosztály)  
Szentirmay Zoltán főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium, 
Agrár-közgazdasági Főosztály)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 50 perc)  

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Mindenkitől utólag is elnézést kérek a többszöri 
időpont-módosításért, amit sajnos a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
plenáris üléshez kellett igazítanom, és emiatt volt ez a többszöri időpontváltozás.  

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2015. 
március 9-ére összehívott ülése szavazatképes. Jelen pillanatban Bencsik János 
alelnök urat – aki bejelentette távollétét – Bartos Mónika helyettesíti; dr. Turi-Kovács 
Béla alelnök úr szintén bejelentette távollétét, őt Varga Gábor képviselő úr 
helyettesíti; ezzel együtt Heringes Anitával és Bartos Mónikával meg tudom állapítani 
a bizottság határozatképességét. Simonka képviselő úr jelezte, hogy kis késéssel meg 
fog érkezni. 

Szintén késéssel érkeznek az 1. napirendi pont tárgyalásához a 
Földművelésügyi Minisztérium munkatársai (Dankó Béla megérkezik az ülésre.) – 
most már nagyon szavazatképesek vagyunk –, ezért a napirend elfogadása után 
sorrendváltoztatást javasolok majd.  

A napirend ismertetése; szavazás a napirend elfogadásáról 

A javasolt napirend a következő: 1. az egyes agrártámogatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása; 2. a megújuló 
energiatermelést sújtó termékdíj-kötelezettségek eltörléséről szóló törvényjavaslat, 
melyet T/2571. számon dr. Szél Bernadett nyújtott be önálló képviselői indítványként; 
3. az atomerőmű-alkatrészeket sújtó termékdíj-kötelezettség bevezetéséről szóló 
törvényjavaslat, melyet T/2807. számon nyújtott be szintén dr. Szél Bernadett önálló 
képviselői indítványként; 4. a környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/2565. számon, melyet Szabó 
Timea független képviselő nyújtott be önálló indítványként; 5. szintén a 
környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amely T/2593. számon dr. Oláh Lajos független képviselő önálló 
indítványaként került elénk; 6. napirendi pontként pedig az „egyebek” kerül 
megtárgyalásra. 

Megkérdezem, a napirenddel kapcsolatban merül-e fel kérdés vagy észrevétel. 
(Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Kérem, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A házszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a napirend elfogadását követően 
javasolok módosítást. Az egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
javaslatot a tárgysorozatba vételek utánra javaslom áttenni, és így az összes többi egy 
helyet csúszik. Ennek az oka az, hogy az FM képviselőit megvárjuk, hogy részt 
tudjanak venni a tárgyaláson. Így a módosítás értelmében az 1. lenne dr. Szél 
Bernadett indítványa a megújuló energiatermelést sújtó termékdíj-kötelezettségek 
eltörléséről; 2. dr. Szél Bernadettnek az atomerőmű-alkatrészekkel kapcsolatos 
indítványa; a 3. a környezetvédelmi termékdíjról szóló, Szabó Timea képviselői 
indítványa; 4. a környezetvédelmi termékdíjról szóló, dr. Oláh Lajos képviselői 
indítványa; így az 5. lenne az agrártámogatási tárgyú törvények megtárgyalása.  

Kérdezem, van-e a javaslatommal kapcsolatban vélemény vagy kérdés. (Nincs 
jelentkező.) Kérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-e napirend-módosítási 
javaslatomat. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
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szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Ennek megfelelően megkezdjük 
a napirend tárgyalását.  

A megújuló energiatermelést sújtó termékdíj-kötelezettségek eltörléséről 
szóló T/2571. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A módosított napirend szerint az 1. napirendi pontként a megújuló 
energiatermelést sújtó termékdíj-kötelezettségek eltörléséről szóló törvényjavaslat 
tekintetében dr. Szél Bernadett LMP-s országgyűlési képviselő önálló indítványát 
fogjuk megtárgyalni, amely T/2571. számmal van előttünk, és a tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. 

Megkérem a képviselő asszonyt, ismertesse javaslata lényegét. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A törvényjavaslatom alapvető célja az, hogy a megújuló energiatermelést teljesen 
igazságtalanul sújtó termékdíjrendszert kiigazítsuk. 

Teljesen váratlanul érte az országot az, hogy a kormány megadóztatta a 
napelemeket, és ezt követte a szélturbinák, majd pedig a hőszivattyúk megadóztatása 
is. A következő törvényjavaslatom arról fog szólni, hogy meglepő módon viszont nem 
adóztatta meg hasonló termékdíjadóval az atomerőmű alkatrészeit is. Ugyanakkor, ha 
a kormány logikáját követjük, és azt mondjuk, hogy mindenért felelősséget kell 
vállalnunk, minden energiahordozóért termelés közben, és figyelemmel vagy 
tekintettel kell lennünk a kártalanításra, akkor semmi nem indokolja azt, hogy ha az 
egyik energiafajtát adóztatjuk, akkor a másiknál ezt ne tegyük.  

Ez a törvényjavaslat, amelyik önök előtt fekszik, alapvetően arról szól, hogy 
eltörölje a napelemeket sújtó termékdíjakat. Szeretném felhívni az önök figyelmét 
arra, miszerint ez egy olyan energiatermelési forma, amelynek a használatát 
messzemenőkig kell támogatni ebben az országban. Teljesen logikus, hogy ha ennek a 
használatát drágábbá tesszük, megdrágítjuk, akkor kevésbé fognak tudni a magyar 
emberek élni ezzel a lehetőséggel, és kevésbé lesz lehetőség ezt az energiatermelési 
módot elterjeszteni az országban. Arra is szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy 
uniós szinten is hátul kullogunk a napelemek használatában. Teljesen logikus tehát, 
hogy nem drágítani és nehezíteni kell a hozzáférést a napelemcellákhoz, hanem ezt 
könnyíteni kell. 

Nem tudok nem kitérni egy mondatban arra, hogy ugye, egy salátatörvényben 
sikerült becsempészni ezt a termékdíjat anno, és azt gondolom, itt van a lehetőség 
arra, hogy ezt a dupla hibát, hogy egy ilyen lényeges módosítást egy salátatörvénybe 
bújtatva terjesztett be a kormány, illetve a képviselő, aki ezt beterjesztette, ráadásul 
teljesen logikátlan módon, pont a napelemekre kivetve, ezt tehát most önök 
helyrehozzák. Arra kérem tehát önöket, hogy vegyék tárgysorozatba ezt a 
törvényjavaslatot, korrigálják a kormánynak a nagyon súlyos tévedését, illetve 
minden olyan képviselőnek a nagyon súlyos tévedését, aki ezt megszavazta, s ezt 
követően ez a törvényjavaslat indulhasson el a maga útján a Házban, és ki tudjuk 
köszörülni azt a hibát, amely akkor megesett, amikor önök gyakorlatilag egy adót 
vetettek ki a napelemek használatára.  

Hozzá szeretném tenni, hogy szakmailag sem indokolt egy ilyen jellegű adót 
bevezetni. Azt már említettem, hogy inkább bátorítani kellene a magyar embereket 
arra, hogy használják; mint ismert, az EU-ban számos országban még támogatják is a 
használatát. Az, hogy EU-s kötelezettség lenne az, hogy termékdíj legyen rajta, 
egyszerűen nem igaz. Egyrészt ez a termékdíj lehet nulla forint is, máshol meg még 
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inkább támogatják, és nem nehezítik. Ráadásul ezeknek a napelemeknek a nagy része 
teljesen jó, újrahasznosítható anyagot tartalmaz, 99 százalékban semmi olyan 
veszélyt nem jelentenek a Földre, a bolygóra vagy a környezetre, aminek a kockázatát 
ebben a korai stádiumban ilyen módon kellene kiemelni.  

Úgyhogy kérem tisztelt megértésüket és leginkább támogatásukat. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az összefoglalót. Megkérdezem a bizottság tagjait, 

kinek van kérdése az előterjesztőhöz, illetve véleménye az elhangzottakkal 
kapcsolatban. Heringes Anita képviselő asszony! 

Hozzászólások, reflexiók 

HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Miután már egyébként 
szerintem minden ellenzéki párt többször elmondta, hogy bármely termékdíj 
bevezetése csak és kizárólag az adófizető állampolgároknál fog lecsapódni, ezért is a 
napelemnél sem támogatható az az ötlet, amelyet a kormány bevezetett termékdíj 
formájában a napelemeknél. De én azt gondolom, a termékdíjtörvény vitájában a 
parlamentben elmondtuk, hogy számos olyan tárgykör van, amelyben nem 
támogatható a termékdíj bevezetése, mert ezt kell megértenie a Fidesz–KDNP-nek, 
hogy ezt mind az adófizetők fogják megfizetni. És már lassan nincs miből megfizetni 
ezeket a pluszköltségeket; mint ahogy észrevettük, ugye, a gázkazánokra is kiterjedt 
ez a termékdíj. 

Azt gondolom, az lenne a legegyszerűbb, ha a Fidesz–KDNP-többség 
egyszerűen csak eltörölné a termékdíjat. Mindenki jobban járna vele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További kérdés, hozzászólás 

van-e a javaslathoz? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs, így alelnök híján 
magamnak adom meg a szót; nem tudom, a házszabály rendelkezik-e arról, hogy 
ilyenkor mit kell tennem, így elnézésüket kérem. 

Köszönöm szépen a képviselői indítványt. A magam részéről nagyon örülök, 
hogy az ellenzéki párt ilyen nagyban a keze alá tud segíteni a kormányzatnak, hiszen 
örömmel láttam a parlamentben, hogy a kormányzat által elfogadott energiastratégia 
kiemelten kezeli a megújuló energiaforrások térnyerésének lehetőségét 
Magyarországon. Tehát a kormányzat elkötelezte magát, hogy Paks fejlesztése 
mellett, amit szintén tartalmaz az energiastratégia, ebben az irányban is fejleszteni 
fog. Ebből adódóan azt gondolom, hogy a képviselő asszony javaslata teljes 
mértékben támogatja a kormányzat írásban megtett kötelezettségvállalásait. 

Szintén örülök annak, hogy a kormányzat többszöri parlamenti válaszában 
hangot adott annak, hogy elkötelezett az Európai Uniónak 2020-ig tett 
kötelezettségvállalásával kapcsolatban, ami szintén a megújuló energiaforrások 
térnyerésének lehetőségét támogatja. Tehát ezen okok miatt, azt gondolom, a 
kormányoldal számára is ez egy könnyen támogatható javaslat lesz.  

A magam részéről örülök, mert viszonylag egyszerű a javaslat, egy egyszerű 
elhagyással mindössze csak azt kell megteremtenünk a tárgysorozatba vétellel, hogy 
egy szakasz módosításával eltöröljük ezt a termékdíjadót. Azt gondolom, ez 
mindenképpen indokolt. Áder János köztársasági elnök úr az év elején szintén 
figyelmeztetett valamennyiünk felelősségére, mind az ellenzéknek – érdekes módon 
bennünket is hibáztatott –, mind a kormányoldalnak, mind pedig a saját hivatalának, 
hogy ez így átmehetett. Tehát azt gondolom, mind a köztársasági elnök úr, mind 
pedig a kormányzat törekvéseivel összhangban van a javaslat, ezért arra kérem a 
kormánypárti bizottsági tagtársaimat, hogy támogatni szíveskedjenek a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm a szót magamnak. (Derültség.) 
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Megkérdezem, bárkinek az előterjesztéshez van-e még bármilyen 
hozzáfűznivalója. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs hozzáfűznivaló. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérem, azok, akik támogatják az indítvány tárgysorozatba vételét, ezt 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 szavazatot kapott. Ki az, 
aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 3 szavazat. Ki tartózkodott 
a szavazástól? (Szavazás.) Szintén 3 szavazat. Köszönöm szépen. Őszintén sajnálom a 
bizottság döntését. 

Az atomerőmű-alkatrészeket sújtó termékdíj-kötelezettség bevezetéséről 
szóló T/2807. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Továbblépünk a 2. napirendi pontra: kérem dr. Szél Bernadett LMP-s 
országgyűlési képviselőt, hogy önálló indítványát bemutatni szíveskedjen, amely 
előttünk a T/2807. számmal található, és az atomerőmű-alkatrészeket sújtó 
termékdíj-kötelezettség bevezetéséről szóló törvényjavaslatról kezdene vitát. Kérem 
az előterjesztőt, mutassa be a javaslatát. Köszönöm. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Tisztelt Képviselőtársaim! Önöknek van most 
egy újabb lehetőségük, hogy korrigálják azt a dupla hibát, amit most már elkövettek. 
Az egyik, ugye, az volt, hogy ezt a törvényt előterjesztették; a másik az volt, hogy nem 
engedték tovább az előző törvényjavaslatomat tárgysorozatba. Itt folytatjuk ezt a 
történetet. 

Önök tehát, ha jól értem, arról beszélnek, hogy jó helyen van a termékdíj a 
napelemeken és a szélerőmű-alkatrészeken. Feltételezem, a hőszivattyúkról is 
ugyanezt fogják gondolni, de én örülnék a legjobban, ha ez nem így lenne. Viszont 
akkor, ha ezt így gondolják, akkor meg kell szavazniuk azt, hogy az atomerőmű 
alkatrészein is legyen termékdíj-kötelezettség, különben a Fidesz–KDNP teljesen 
védhetetlen helyzetbe fog kerülni, és mindenki azt fogja olvasni ebben az országban, 
hogy önök megadóztatják az alternatív energiatermelési formákat, annak érdekében, 
hogy igazságtalan versenyelőnyhöz juttassák az atomenergiát ebben az országban. 
Márpedig, tekintve, hogy ki építi, milyen pénzből és milyen módon az atomerőművi 
blokkokat ebben az országban, ez egyet jelent azzal, hogy a Fidesz–KDNP egy az 
egyben az oroszok érdekében cselekszik, az egész parlamentben és a Fenntartható 
fejlődés bizottságában is.  

Tehát anélkül, hogy itt különösebben cizellálnám, ott van önök előtt 
törvényjavaslat, le van írva benne, hogy mi a cél: az a cél, hogy ha fizetnek azok az 
emberek, ha fizetniük kell azoknak az embereknek, akik különböző energiatermelési 
módokat használnak ahhoz, hogy energiájuk legyen, akkor fizessenek azok is, akik 
atomenergiából tesznek szert energiára. Teljesen logikus következtetés, hogy az 
atomerőműveket is termékdíjjal kell sújtani. 

A támogatásukat várom, hiszen a logika azt kívánja, hogy önök ezt 
megszavazzák; ha nem szavazzák meg, akkor előre vázoltam, hogy milyen 
következtetésekre fogok jutni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztés bemutatását a képviselő 

asszonynak. Az előterjesztőhöz kérdésekre, illetve véleménynyilvánításra van 
lehetőség. Kérem a bizottság tagjait, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek. Heringes Anita 
képviselő asszony! 
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Hozzászólások, reflexiók 

HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Ugyanúgy azt tudom 
elmondani, hogy a hőszivattyúk termékdíját ugyanúgy, azt gondolom, el kell törölni, 
ez nem kérdés. 

Az atomerőmű-termékdíjnál én attól félek, hogy ez rögtön megjelenne 
egyébként az áramárakban, és a lakossággal lenne megfizettetve.  

Én azt gondolom, hogy az az egyetlen megoldás van, és a versenyt teremtsük 
meg: mindenről, ami energiaforrás tud lenni ma az emberek számára, vegyék le a 
termékdíjat. Azt gondolom, az lenne a normális, ha inkább a Paksi Atomerőművet 
arra köteleznék, hogy a megújuló energiaforrásokat támogassa, például kerüljön 
minden közintézményre napelem. Azt gondolom, ez például a Paksi Atomerőmű 
részéről egy nagyon korrekt hozzáállás lenne. Éppen ezért szerintem minden Fidesz–
KDNP-tagnak támogatnia kell azt, hogy a verseny meglehessen ezen a területen is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megkérdezem 

képviselőtársaimat, van-e hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs. 
Ezért átadnám a szót valamelyik alelnök úrnak, de ennek híján megadom a szót 
magamnak.  

Azt szeretném saját véleményként elmondani, hogy alapvetően nekem teljesen 
támogató a véleményem az előterjesztéshez. Szakmailag és fenntarthatósági 
szempontokat mérlegelve azt gondolom, hogy amennyiben következetesen kiáll a 
kormányzat azon álláspontja mellett, hogy mindazon termékek, amelyeknek 
bármilyen környezetterhelése van, azt termékdíjjal kell sújtani, akkor ez alól nem 
lehet kivételt tenni, hiszen a következetes álláspont azt kívánja, hogy ebben az 
esetben az előterjesztést teljes mértékben támogassa a kormányzati oldal. 

Volt alkalmam idén januárban vagy február elején V. Németh Zsolt államtitkár 
úr nyilatkozatát részletesen olvasni, aki azzal indokolta a megújuló energiaforrásokat 
sújtó termékdíjat, hogy azoknak előállítása, gyártása és felszerelése 
infrastrukturálisan mindenképpen környezetteherrel jár, és a működésük után 
fennmaradó termékek is bontásra kell hogy kerüljenek, ebből adódóan a környezeti 
ártalmak elkerülése érdekében szükséges ez. Ezt a logikát követve, azt gondolom, ez 
alól semmiképpen nem vehető ki a nukleáris láncreakció megvalósítására alkalmas 
létesítmény egyetlen részegysége sem, beleértve a hűtő és hőcserélő rendszert, 
valamint a védelmi rendszer elemeit is. Ezért én javaslom és kérem az előterjesztés 
elfogadását. 

S egyébként Heringes képviselő asszonnyal is egyetértek. Örömmel várom azt, 
hogy a Paksi Atomerőművön is napelemek virítsanak. (Derültség. – Heringes Anita: 
Közintézmények tetején.) Ez mindenképpen egy szép kép lesz. (Derültség.)  

Ezzel hozzászólásomat befejezve, megkérdezem a bizottsági tagokat, kívánnak-
e még esetleg szólni. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy további hozzászólás 
nincs. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Így a 2. napirendi pontot szavazásra teszem fel. Kérem, aki a tárgysorozatba 
vételt támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen 
szavazat. Aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 nem szavazat. S akkor elvileg lesz egy tartózkodás? 
Tehát ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy megtisztelte bizottságunkat 
részvételével.  
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DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Én is köszönöm a lehetőséget. 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/2565. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: A 3. napirendi pontként a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. 
évi LXXXV. törvény módosításáról szóló T/2565. számú törvényjavaslat, Szabó Timea 
független képviselő indítványa van előttünk. Megkérdezem, hogy az előterjesztő jelen 
van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy az előterjesztő nincs jelen. 

Gyakorlatilag a korábban megtárgyaltakhoz hasonló, elhagyó rendelkezésű 
módosító indítvány érkezett be. Azt gondolom a korábbi álláspontomnak 
megfelelően, hogy ezt az elhagyást esetleg meg lehet tenni, de természetesen, miután 
nincs előterjesztő, ezért megnyitom a vitáját a bizottsági tagok részére. Kérdezem, ki 
kíván a vitában részt venni. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen; így 
szavazhatunk a napirendi pontról. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem, ki az, aki az elhagyó rendelkezést támogatni tudja és a 
tárgysorozatba vételt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 szavazat. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 ellenszavazat mellett – most nem maradt lehetőség 
tartózkodásra – Szabó Timea önálló képviselői indítványát a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/2593. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A tárgysorozatba vételek közül az utolsó van előttünk: dr. Oláh Lajos független 
képviselő önálló indítványa T/2593. számon, amely szintén a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
megvitatására teremt lehetőséget. Nagyságrendileg hasonló szabályozást teremtene, 
mint a korábbi javaslatok, csak más megfogalmazásban és más jogi megoldással.  

Megkérdezem, az előterjesztő jelen van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, 
hogy az előterjesztő nincs jelen. Ezért kérem a bizottsági tagjait, kezdjük meg a 
tárgysorozatba vétel vitáját. Kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása a 
tárgysorozatba vételhez. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

Kérem, hogy aki a tárgysorozatba vételt támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba 
vételt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 nem szavazat mellett a tárgysorozatba vételt 
a bizottság elutasította.  

Köszönöm szépen a bizottság eddigi munkáját, a tárgysorozatba vételeken 
túlléptünk. 
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Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3412. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Most megkezdhetjük az egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat – mely T/3412. számon van a tisztelt Ház előtt – részletes 
vitájának lefolytatását a házszabály 44-45. §-a alapján. 

Köszöntöm dr. Andréka Tamás főosztályvezető urat, aki a Földművelésügyi 
Minisztérium Jogalkotási Főosztályáról érkezett hozzánk, valamint Szentirmay Zoltán 
főosztályvezető urat. 

A soron következő, egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/3412. számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként 
történő lefolytatását a törvényjavaslat egészére vonatkozóan megnyitom.  

A részletes vita első szakaszában a törvényjavaslatnak a házszabály 44. § (1) 
bekezdése a), b), c) és d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát 
kell elvégeznünk, miszerint megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a hazai jogrendszer egységébe.  

Még egyszer köszöntöm a Földművelésügyi Minisztérium munkatársait, 
Szentirmay Zoltán főosztályvezető urat és dr. Andréka Tamás főosztályvezető urat. 
Kérem, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát 
segítendő pár szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának indokait és 
szabályozási megoldásait.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Az Országgyűlés által tárgyalt törvényjavaslat négy törvény módosítására 
tesz indítványt. Ebből két törvény módosítása csak technikai jellegű, a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal adatkezelési felhatalmazásával összefüggésben fogalmaz 
meg módosításokat.  

Két érdemi törvénymódosítás található a törvényjavaslatban. Az egyik az MVH 
eljárásával kapcsolatos 2007. évi XVII. törvény, amely egyrészről támogatási 
szabályokat szabályoz újra, bevezeti a befogadó nyilatkozat intézményét, az MVH 
bizonyos adatkörökhöz való hozzáféréséhez biztosít felhatalmazást; az ügyfél 
köztartozása vonatkozásában lehetővé teszi, hogy ne csak az uniós támogatásokból, 
hanem a nemzeti támogatásokból is visszatartható legyen a köztartozás, és a 
fennmaradó összeg az ügyfél számára folyósítható legyen; valamint az új területalapú 
támogatási rendszerrel összefüggésben az ökológiai célterületek vonatkozásában 
bizonyos földterületek, amelyek nem állnak az ügyfél tulajdonában vagy 
használatában, ezek rendelkezésre állását biztosítja meghatározott feltételek 
fennállása esetén. 

A másik érdemi módosító része a törvénynek a kárenyhítési törvényre irányul. 
Itt egyrészt bevezetésre kerül az őszi fagy mint káresemény fogalma, másrészről pedig 
a kifizetés feltételeként megjelenő üzemi szintű hozamérték-csökkenést 30 
százalékról 15 százalékra mérsékli a módosítás. Ez egy uniós, úgynevezett notifikációs 
eljáráson keresztülment módosítás. Itt szükség van az Európai Bizottság előzetes 
jóváhagyására, amit a tavalyi év decemberének végén Magyarország megkapott, tehát 
ezt a könnyítő módosítást lehetőségünk van bevezetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek. Megkérdezem Szentirmay 

Zoltán főosztályvezető urat, kívánja-e kiegészíteni. 
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SZENTIRMAY ZOLTÁN (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Jelenleg nem; ha esetleg lesznek hozzászólások, kérdések, akkor feltételezem, 
hogy lesz módunk azokra reagálni. 

 
ELNÖK: Természetesen meglesz a mód a reakciókra. Köszönöm szépen. 

Megnyitom a tárgyalás részletes vitájának e szakaszát. Kérdezem a bizottság tagjait, 
kinek van ehhez kérdése, hozzáfűznivalója. Heringes Anita képviselő asszonyé a szó. 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Igaz, hogy a benyújtott javaslat alapvetően 

technikai és uniós jogváltozásból fakadó módosításokat tartalmaz, de mi találtunk 
benne egy problémás pontot: a 14. §-ban módosításra kerül az eljárási törvény 79/B. § 
(4) bekezdése, amely gyakorlatilag az állami feladatok elvégzését és azok költségeit a 
gazdálkodóra terhelheti át az ökológiai jelentőségű területek támogatásáért. Azt 
gondoljuk, amennyiben ez így van, itt még azért van mit finomítani, mert szerintünk 
ez így elfogadhatatlan lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nem, így továbbra is alelnök 
híján megadom magamnak a szót véleménynyilvánításra a bizottság tagjaként. 

Tisztelt Főosztályvezető Urak, illetve tisztelt Tárcaképviselők! A magam 
részéről megvizsgáltam ezt a jogszabályt. Négy pontban van sarkalatos kérdés, az 
egyik az alapkezelés, aminek az indokoltságát lehet vitatni. A magam részéről nem 
támogatom azt, hogy az MVH minden zsebébe és gumicsizmájába belenézzen a 
gazdálkodóknak, ezért ezt a rendelkezést a magam részéről nem szorgalmaznám. 
Nem világos számomra, mi indokolja azt így a költségvetési ciklus végén, hogy míg 
korábban nem volt szükség ezen adatokra, most pedig szükség van. 

Teljes mértékben támogatom a kormányzat azon törekvését, hogy a nemzeti 
szintű támogatásokból is le lehessen vonni a köztartozások mértékét. Azt gondolom, 
ez egy előremutató rendelkezés, és korábban meg kellett volna ezt tenni, hiszen jó 
néhány esetben lehetetlenített elgazdálkodókat az, hogy köztartozásuk lévén nem 
fértek hozzá támogatási összegeikhez. Ez egy ésszerű és logikus javaslat, ez az a 
rendelkezési pontja az előterjesztésnek, amelyet támogatni tudok. 

Most pedig jön a kisebb probléma: ez a kárenyhítéssel kapcsolatos. Azt 
gondolom, a tárca nem értelmezi tökéletesen jól a miniszterelnök úrnak azon 
törekvését, hogy át kellene állítani Magyarország mezőgazdasági termelését 80 
százalékban kis- és közepes gazdálkodókra és családi gazdaságokra, és 20 százalékban 
kellene meghagyni a nagygazdaságok térnyerését. Mert ez a jellegű szabályozás, 
amely most jelen pillanatban is előttünk van, nyilvánvalóan a nagygazdálkodóknak 
kedvez. Emiatt lesz az, hogy a vita későbbi szakaszában képviselői módosító 
indítvánnyal éltem, mert nem értek egyet azzal, hogy százalékos arányban, minden 
esetben, csakúgy, mint az egykulcsos adó, a nagyoknak sokat segítsen, a kicsiknek 
keveset. Jó néhány esetben, ha valakinek nagyobb gazdálkodási üzemmérete van, 
akkor lehetősége van az agrárgazdaság diverzifikációja kapcsán kikerülni olyan 
károkat, amelyet egy-egy kisgazdálkodó, akinek, mondjuk, 30 vagy 35 hektárja van, 
ezért monokultúrában kénytelen esetleg gondolkozni, azoknak meglenne erre a 
lehetősége. Ebből adódóan azon intézkedéssel, amely arról szól, hogy egységesen 
szabályozzuk ezt, nem tudok ebben a formában egyetérteni. Erről a későbbiekben a 
módosítók kapcsán lesz szó. Én azt gondolom, az szolgálná a kormányzati célokat és a 
miniszterelnök úr által többször megígért kormányzati célt, hogy erősítse a 
kisgazdálkodókat, ha a kisebb gazdálkodóknak a kisebb kárban is segítenénk, akár 
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néhány százalékos kár esetében is, akár nagyobb részt vállalva a kárból; míg a 
nagygazdálkodóknak, miután megvan a lehetőségük arra, hogy sokszor mozaikolt 
üzemszerkezettel rendelkeznek, és nem egyenletesen éri őket a kár, ezért sokkal 
kisebb mértékben nyújtanék kormányzati forrásból segítséget. Úgyhogy ezzel csak 
módosítást követően tudok egyetérteni. 

Amit viszont a Fenntartható fejlődés bizottság vezetőjeként, illetve gyakorló 
természetvédőként egyáltalán nem tudok elfogadni, az az ökológiai célterületekben 
való könnyítés. A KAP korábbi egyeztetései során semmilyen formában nem merült 
fel az, hogy ennek az intézkedésnek az lenne a célja, hogy ne növekedjen az ökológiai 
potenciállal rendelkező területek jelentős része. Minden európai uniós törekvés abba 
az irányba hatott, hogy növekedjen a tájgazdálkodásban érintett területek 
mennyisége, magyarul lehetősége legyen a gazdálkodónak arra, hogy ott is támogatást 
kapjon a területére, ahol egyébként nem éri meg gazdálkodni. Gondolom, a 
főosztályvezető urak, illetve a tárca tisztában van azzal, hogy az alföldi területek 
jelentős része olyan folyómedrekkel, korábbi morotvákkal tarkított, ahol három évből 
kettőben nem lehet nyereségesen gazdálkodni, különböző belvíz- vagy más 
mezőgazdasági problémák miatt. Ebből adódóan a bölcs irány az lenne, amit 
egyébként tájgazdálkodásnak hívnak, hogy a kedvezőtlenebb adottságú területeknek 
esetleg egy extenzívebb haszonvételi lehetőséget teremteni, például nádtermeléssel 
vagy vadgazdálkodási élőhelyek létrehozásával, ami az apróvadfajok számára kedvező 
lehetőséget jelentene. Utalok itt a fogoly-, fürj-, fácánállomány visszaszorulására, a 
mezeinyúl-populáció rohamos pusztulására, amelyek pont az ilyen mezsgyéket, 
mezsgyeszerkezeteket igényelnék. Az Európai Uniónak nyilvánvalóan, ez minden 
dokumentumából kiderül, az volt a célja, hogy a tagállamok ilyen jellegű 
tájgazdálkodási törekvéseit erősítse és a tagállamok ökológiai potenciállal rendelkező 
agrárfejlesztését megvalósítsa, úgy, hogy az agrárterületek biodiverzitása növekedni 
tudjon. Ez a rendelkezés, ez a könnyítés, amelyet most megtesz a kormányzat, a 15 
hektár fölötti gazdálkodókat érinti, hiszen az alatt ez a kötelezettség nincs meg, 
megint nyilvánvalóan a nagygazdálkodóknak tud kedvezni, hiszen itt gyakorlatilag 
egy-egy nagygazdálkodó akár száz hektárokat spórol meg úgy, hogy egy-egy 
szomszédos területét, egy mezsgyét, egy folyómedret, ami ott van mellette, azt 
bevonhatja virtuális, potenciális ökológiai területként. Ezzel nem növekszik az 
országban azon területek száma, ami a tájgazdálkodás irányába hatna. Ebből adódóan 
szerintem nagy hibát követett el az Európai Bizottság, amikor jóváhagyta ezt a 
könnyítést, ezt nem lett volna szabad. Nyilvánvalóan a módosítók során indokolni 
fogom, hogy ez irányban is tettem javaslatot, mert azt gondolom, hogy a száz hektár 
alatti gazdálkodóknál, akinek egy pici is számíthat, és jobban fel tudja mérni, mert 
emberi mértékkel átlátja a területét, ott esetleg a könnyítés valósuljon meg, de a 
nagygazdálkodási, nagy birtokmérettel rendelkező, nagy üzemméretű 
gazdálkodóknak semmiféle könnyítést nem adnék. Pont ott kellene megtenni azt, 
hogy az ilyen jellegű ökológiaiterület-arány megvalósuljon.  

Ebből adódóan én azt gondolom, ez sem az uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek nem felel meg, sem pedig a kormány Alaptörvényben vállalt, 
természeti értékek és örökségünk megőrzésére irányuló törekvéseinek, hiszen pont ez 
a rendelkezés teremtené meg annak a lehetőségét, hogy minden faj alapvető evolúciós 
igényét, az elterjedést tudja szolgálni ökológiai folyosók létrehozásával. Tehát én 
nagyon indokoltnak látnám ennek az uniós rendelkezésnek a teljes megvalósítását és 
a virtuális ökológiai területek elhagyását.  

Köszönöm szépen a hozzászólás lehetőségét, és türelmüket, hogy 
meghallgattak. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e bárki másnak észrevétele. 
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(Nincs jelentkező.) Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e most reagálni az 
elhangzottakra. Főosztályvezető úr! 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Az ökológiai célterületek rendelkezésre állása vonatkozásában a gazdálkodó által 
teljesítendő kötelezettségek háromirányúak. Egyrészről el kell végezni a parlagfű, 
illetve veszélyes gyomok elleni védekezést; el kell szállítani a szilárdhulladékot; 
továbbá a rágcsálók és állati kártevők elleni védekezést el kell végezni. 

Azt kell tudni, hogy az ökológiai célterület ebben az esetkörben nem a 
gazdálkodók tulajdonában vagy használatában áll, hanem – ahogyan azt elnök úr 
mondta – virtuálisan áll a rendelkezésére, tehát az ő területeivel szomszédos 
területen helyezkedik el. Ennek a virtuális igénybevétele biztosítja az ő számára a 
magasabb összegű támogatás kifizetését, tehát igazán elvárható a gazdálkodó 
részéről, hogy ezért a többletpénzért azon a területen valamilyen tevékenységet 
végezzen, ha a terület tulajdonosa vagy vagyonkezelője ezt tőle kéri. Tehát ez nem 
azonnali kötelezettsége a gazdálkodónak; ha a terület tulajdonosa vagy 
vagyonkezelője erre igényt tart, akkor kell ezt elvégezni. Ez pedig, mivelhogy azt 
követeli meg az uniós jog, hogy valamilyen formában rendelkezésére álljon a terület, 
ezért ezeknek a tevékenységeknek az elvégzése biztosítja azt, hogy ő kötődik ahhoz a 
területhez, rendben tartja azt a területet, amely után a magasabb összegű támogatást 
igénybe tudja venni.  

Elhangzott az MVH adatkezelési felhatalmazásának a kritikája elnök úr 
részéről, hogy miért van erre szükség. Pont azért van rá szükség, hogy a gazdálkodók 
számára legyen könnyebb a támogatások igénybevétele. Ha ezekre az adatokra az 
MVH-nak eddig szüksége volt, akkor azt a gazdálkodótól kellett bekérni, illetve a 
gazdálkodónak kellett igazolnia az adott feltételek fennállását. Ugyanakkor ezek az 
adatok rendelkezésre állnak más állami nyilvántartásokban, tehát kézenfekvő az, 
hogy a hatóságok egymás között, egymás nyilvántartásából a már meglevő adatokat 
be tudják szerezni, ne kelljen ezzel az ügyfelet terhelni, ne kelljen emiatt is a 
támogatáskifizetési határidőt hosszabbítani.  

Az EFA-területek rendelkezésre állása, illetve ezeknek a nagygazdálkodókkal 
kapcsolatos kritikája, hogy ez a nagygazdaságokat segítené: végeztünk egy nagyon, ha 
úgy tetszik, felületes, nagyvonalú vizsgálatot, hogy milyen nagyságrendben vannak 
Magyarországon ilyen EFA-területek, és azt lehet mondani, hogy ezek átlagosan pár 
ezer négyzetméteresek egy-egy parcellára vetítve. Tehát ezek igazán nem képviselnek 
olyan nagy területet, mint ahogyan ezt az elnök úr előrevetítette. Az a termelő, aki 
meg akar felelni a zöldítési feltételeknek, nem az ilyen EFA-területeket fogja igénybe 
venni; az az egyéb zöldítési szabályokat, például parlagoltatás vagy nitrogénmegkötő 
növény ültetése vagy a zöldítési feltételek más elemét fogja választani, ha igénybe 
kívánja venni ezt a támogatást. Ez valójában azoknak a kis, 15 hektárnál nagyobb, de 
kis gazdaságok számára fog könnyebbséget jelenteni, amelyeknek emiatt nem kell, 
mondjuk, a birtokuk egy részét parlagoltatni; ha a parcella mellett egy ilyen terület 
helyezkedik el, akkor azt igénybe tudja venni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 
SZENTIRMAY ZOLTÁN (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Kiegészítve Andréka Tamás szavait, valóban, ahogy fölvetette Heringes Anita 
képviselő asszony, itt kötelezettséget szabtunk meg, illetve fogunk megszabni a 
mezőgazdasági termelő részére, ami nem valamiféle állami feladat vagy más 
feladatnak az átvállalását jelenti, hanem tulajdonképpen egy kötődés, egy kapcsolat 
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megteremtését az adott terület használatáért. Tehát ezt semmi esetre sem szabad úgy 
értelmezni, hogy tulajdonképpen ő a tulajdonos vagy a használó helyébe lép, és 
mindazokat a kötelezettségeket ő látja el, hanem pontosan azért, mert ő ezt a területet 
elszámolja, és e terület mellett gazdálkodik, hiszen határos azzal a mezsgyével, azzal 
az árokszéllel az ő területe, tehát ő ott nap mint nap a gazdálkodása során előfordul, 
elvégzi a gyommentesítést a saját területén, elvégzi a rágcsálóirtást, akkor a 
kapcsolódó, szomszédos, néhány száz vagy ezer négyzetméteres területen ugyanazzal 
a lendülettel ezt meg tudja tenni. Ez tehát egy, ha úgy tetszik, a közjó irányába ható 
javaslat, és valóban erősíti azt, hogy ez mégsem egy virtuális igénybevétel. Ezért írtuk 
ezt elő, és semmi esetre sem azért, hogy valamiféle feladatokat másokkal 
végeztessünk el azok helyett, akiknek amúgy ez a kötelessége lenne. Ez az első 
észrevételem. 

A második észrevételem a kárenyhítéssel kapcsolatosan elnök úr által 
felvetettekre: nagyon fontos azt tisztán látni, hogy a kárenyhítési rendszer egy 
notifikált támogatási jogcím, ahol közösségi jog alapján járunk el. A közösségi jog 
egyértelműen előírja, hogy ha úgy tetszik, nem lehet a jogcímben részt vevő, 
bármilyen EU-s jogcímben részt vevő gazdálkodók között diszkriminálni. Ez 
önmagában nem azt jelentené, hogy mondjuk, valamiféle degresszivitás ab ovo kizárt 
lenne, viszont az nyilvánvalóan, legalábbis az Európai Bizottság szempontjából 
bizonyosan diszkriminációnak tűnne, ha én egy fizetési kötelezettséggel megterhelem, 
mondjuk, a nagyobb gazdaságokat, de e fizetési kötelezettség ellenében ők nem 
vehetnek részt a kárenyhítési rendszerben, vagy valamiféle általános korlát alatt vagy 
limit vagy degresszív kulcs alapján vehetnének részt. Én nem ismerek olyan európai 
kárenyhítési rendszert, bár nem minden országban van egyáltalán kárenyhítési 
rendszer – ezt is tudni kell, hogy mi azon néhány ország egyike vagyunk, amelyik ilyet 
alkalmaz, és erre igen büszkék vagyunk –, tehát akik alkalmaznak, ott ezt a, ha úgy 
tetszik, degresszivitást, hogy valaki csak fizet, viszont a rendszerből nem vesz ki, ilyet 
nem ismerünk. Tehát ez az első észrevétel. 

A másik észrevétel pedig, hogy a kisebb gazdaságokat ez hogyan érinti. 
Számunkra ez nem egyértelmű, hogy azért, mert mondjuk, egy nagyobb gazdaság 
adott esetben kárenyhítési juttatásból részesül, az miért fájna a kisebb 
gazdaságoknak; elnézést, hogy ilyen, kicsit hétköznapi módon fejezem ki magam. 
Látni kell, hogy amióta megújítottuk a kockázatkezelési rendszert és kiterjesztettük a 
díjfizetés kötelezettségét, tehát egy sokkal nagyobb merítési vagy kockázatközösségi 
bázist hoztunk létre, azóta szerencsére olyan mennyiségű forrás akkumulálódott a 
rendszerben – például az idei kárenyhítési kifizetéseket is most már összegeztük, és 
hó végén ki fogjuk fizetni –, hogy látjuk, hogy szerencsére pénzügyi tartalékok vannak 
a rendszerben. Tehát egyáltalán nem vagyunk arra rászorulva, hogy valakit azért ne 
fizessünk ki csak, mert mondjuk, azt szeretnénk demonstrálni, hogy a másikat jobban 
szeretjük. Ez nem lenne gazdasági szempontból egy racionális döntés, és egyáltalán 
nem lenne ilyen szempontból indokolható sem. De hát szerencsére ez így fel sem 
merül. 

Azt viszont látni kell, ahogy elnök úr rámutatott, hogy a nagyobb gazdaságok – 
itt például több száz hektáros gazdaságokról vagy akár ezerhektárosokról beszélünk –
, illetve a kisebb családi gazdaságok valóban jellemzően más termelési szerkezettel 
tevékenykednek, a sokkal diverzifikáltabb és akár több telephelyen is tevékenykedő 
nagygazdaságokat, mondjuk, egy adott lokálisan jelentkező vis maior esemény 
teljesen másképp érint. Gondoljunk csak arra, ami például négy évvel ezelőtt a 
szabolcsi kertészeteket romba döntötte, az a szabolcsi fagy elsősorban kisebb 
termelőket, almatermelőket sújtott, és a lokálisan jelentkező vis maior bizonyos 
kultúrát, ami éppen akkor virágzott, és bizonyos területet érintett. Tehát azon 
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gazdaságok, amelyek mondjuk, nagy táblán gabonát termeltek vagy más gyümölccsel 
foglalkoztak, őket kevésbé érintette, sőt egyáltalán nem érintette. Ugyanezt 
figyelhettük meg például, amikor jelentős aszály volt két évvel ezelőtt: az is egy 
specifikus kultúrát, elsősorban a kukoricát érintette, viszont akik más kultúrában 
tevékenykedtek, azokat kevéssé. Ez tehát általában nyilván nem egy olyan szabály, 
amelyik minden esetben és mindig igaz, de általános megfigyelésként elmondhatjuk, 
hogy a nagyobb és a diverzifikációra a gazdálkodás jellegénél fogva is fogékonyabb 
nagyobb gazdaságok kevéssé vannak kitéve egy akkora drasztikus 
jövedelemcsökkenésnek, mint egy kisebb gazdaság, következésképpen kevésbé veszik 
igénybe az alapot.  

Az alap mechanizmusa úgy néz ki, hogy nem elég, hogy egy adott kultúrában 
nekem károm van, 30 százalékos hozamcsökkenésem, vagy kiszáradt a kukorica 30 
százaléka vagy lefagyott az almának a 30 százaléka; ez önmagában nem elég. Hanem 
a teljes üzemi struktúrám vonatkozásában egy hozamérték-csökkenést kell 
elszenvednem, úgy, hogy az egyéb kultúrában realizált akár többletjövedelmet vagy 
árbevételből fakadó nyereséget is be kell számítanom. Tehát azt kell hogy mondjam, 
hogy ez az általános megfigyelés igaz, hogy a nagyobb gazdaságok jellegüknél és 
természetüknél fogva kevésbé veszik igénybe a kárenyhítés szolgáltatásait, tekintettel 
arra, hogy egyrészt nagyobb százalékban kötnek mezőgazdasági biztosítást, amit eleve 
levonunk a kárenyhítés összegéből, illetve az üzemi szintű hozamérték-csökkenésben 
nem tudnak olyan mínuszokat felmutatni, pont azért, mert van még hat-hét-nyolc-
kilenc más kultúrája, ami adott esetben egy olyan termelési portfóliót alakít ki, ami 
eleve, ha úgy tetszik, természetes védelmet jelent neki. Tehát én azt gondolom, hogy 
ezt nem adminisztratív eszközökkel lehet szabályozni, hanem tulajdonképpen maga a 
kárenyhítési rendszer logikája szelektál, és ha megnézzük – ezek nyilvános adatok – 
az egyes évek kárenyhítési számait az MVH honlapján, elsősorban magánszemélyek, 
feltehetően kisebb vagy közepes területen gazdálkodó magánszemélyek azok, akik a 
kárenyhítés szolgáltatásait igénybe veszik, és jóval kisebb számú, a mezőgazdasági 
vállalkozásokon belül a társas vállalkozások a számuknál is kisebb számban 
reprezentáltak például a kárenyhítési források igénybevételénél. Azt gondolom tehát, 
hogy ha ezeket a tényeket figyelembe vesszük, ezek elnök úr aggodalmait szerintünk 
árnyalhatják, árnyalják, legalábbis az én véleményem szerint.  

Amit pedig az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos észrevételre 
szeretnék reagálni: valóban, itt látni kell, hogy ezek a csatlakozó területek, amelyek 
nem a mezőgazdasági termelő használatában lévő területek, és melyeknek az EFA-
ként történő elszámolását lehetővé tesszük, ezek valóban nem hektárban kifejezhető 
mennyiségűek. Ám ha arra gondolunk, hogy például van egy gazdaság, amelyik 
mondjuk, 800 hektáron szántóföldi növényeket termeszt, nem fogja tudni 
árokpartból és mezsgyéből összehozni az 5 százalékos EFA-kötelezettségét, hanem ő 
valóban azt fogja csinálni, hogy nitrogénmegkötő növényt, mondjuk, szóját vagy 
lucernát fog termelni – megvan hozzá az állata, megvan hozzá a technológiája –, vagy 
zöldtrágyázásként az ökológiai jelentőségű másodvetés lehetőségével fog élni. 
Valóban, ez elsősorban a kicsiknek, a mérethatár fölötti kicsiknek egy lehetőség. 

A másik, ami nagyon fontos, hogy maga a közösségi jog mondja ki, hogy 
nemcsak az a terület, amit én használok, számolható el, hanem az azon területtel 
szomszédos területek is. Tehát tulajdonképpen mi csak a közösségi jogot hajtjuk 
végre; itt nem Magyarország számára adtak valamiféle döntést, hanem 
tulajdonképpen a közösségi jog mondja ki, hogy az EFA-terület lehet az én 
mezőgazdasági területem, meg lehet az én mezőgazdasági területemmel határos, 
ökológiai szempontból értékes terület. Ezek a területek biodiverzitás szempontjából 
értékesek, fontosak, és pont azért, mert az én területem mellett van, és valamiféle 
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ráhatásom van azoknak az állapotára, mint ahogy karban is fogom tartani, ezért ott 
megvalósul egy olyan biodiverzitás-többlet, amelyet adott esetben a gazdálkodó 
megítélésünk szerint és az Európai Bizottság vagy az Európai Unió megítélése szerint 
is elszámolhat.  

Tehát ez a vita a KAP-reform kapcsán, hogy mi számolható el zöldítésnek és mi 
nem számolható el zöldítésnek, ez lezajlott. Ez valóban egy heves és intenzív vita volt, 
mind a Tanácsban, mind az Európai Parlamentben, de ez a vita eldőlt. Nekünk, 
tisztviselőknek, kormányzatnak tulajdonképpen a közös agrárpolitika adta 
szabályokat kell megvalósítanunk és kell átültetnünk a hazai végrehajtás keretei közé, 
és valamennyire életszerű javaslatokat kell tennünk, ami valóban a gazdálkodók életét 
könnyíti. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamiféle kiskaput nyitunk a zöldítéssel 
szembeni lehetőségek területén, hanem pontosan az ilyen értékes területeket is, mint 
a gazdaság perifériáján levő, de a gazdálkodás és a környezet szempontjából értékes 
területeket megpróbálunk valahogy mégis bevonni a rendszerbe. Tehát ez volt a 
logika, és mindazon speciális élethelyzetek, gazdálkodási helyzetek, melyeket 
képviselő úr, elnök úr említett, hogy rossz termőhelyi adottságú területek vagy 
tájgazdálkodási ügyek, ezek valóban nagyon fontos kérdések, de azt gondolom, erre 
inkább a vidékfejlesztés alkalmas, a vidékfejlesztés eszközrendszere, a hátrányos 
helyzetű területek különtámogatása vagy a naturás területek különtámogatása vagy az 
agrár-környezetgazdálkodás különtámogatása, a speciális agrotechnológiai 
gyakorlatok premizálására van lehetőség. Tehát elsősorban ez az a terület, ahol ilyen 
lehetőség nyílik, hogy valamiféle többletvállalásért vagy természeti hendikepért mi 
premizálást vagy ellentételezést adjunk.  

A zöldítés ennél, ha úgy tetszik, szerényebb célokat tűz ki maga elé, és nem 
gondoljuk, hogy a zöldítésen keresztül mindezen problémák megoldhatók – nem 
oldhatók meg –, illetve azt sem gondoljuk, hogy a zöldítésnek ez célja lenne.  

Ezeket szerettük volna tehát ezzel kapcsolatban elmondani. Vissza is adnám a 
szót elnök úrnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a most 

elhangzottak kapcsán merült-e fel bárkiben hozzászólás. (Nincs jelentkező.) 
Mindenkitől tisztelettel elnézést kérve és bocsánatukért esedezve, senkinek nem 
szeretnék az idejével visszaélni, tisztelt vendégeink idejével sem, viszont a házszabály 
44. §-a úgy fogalmaz, hogy „vita”, ennek megfelelően szeretnék még reagálni, hogy a 
vita vita maradjon. Ugyanis néhány dologban nyilvánvalóan nem értünk egyet. 

Szentirmay főosztályvezető úrral egy darabig azt hittem, hogy egy csónakban 
ülünk, aggódtam is miatta, hogy gyakorlatilag az én érveimet mondta a kárenyhítéssel 
kapcsolatos szempontokra. Ugyanis ugyanezt mondtam, hogy sokkal nagyobb 
károkat okoz a kisebb gazdálkodóknak, ezért az a módosító indítvány, amelyet 
benyújtottam, teljes mértékben az ön által meghatározott gyakorlatot erősíti, csak 
úgy, hogy ne legyen kibújási lehetőség, véletlenül se fordulhasson elő az, hogy egy 
800 hektáros vagy egy több ezer hektáros termelő igénybe tudja ezt venni. Ezt a 
módosító indítványnál be fogom mutatni, de teljes mértékben egyetértek a 
véleményével. 

Azzal is egyetértek, hogy a jelenlegi jogalkalmazási gyakorlatban a 
degresszivitás nem ellentétes az Európai Unió jogával, tehát a kárenyhítési eljárásban 
lehetne alkalmazni nemzeti hatáskörben bármilyen szempontból. Ezt el is tetszett volt 
mondani. Én csak erre teszek javaslatot, hogy a degresszivitásra legyen lehetőség, 
hiszen miért ne történne ez meg. 

Tetszett volt mondani azt is, hogy miért fájna az a kicsiknek, hogyha van egy 
alap, és abból fizetünk, illetve azt, hogy gazdaságilag ez nem jár nekik feltétlenül 
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hátránnyal. De igen, jár, mert folyamatosan csökken a kicsik versenyképessége. 
Azoknak a gazdálkodóknak, akik családi gazdasági méretben gondolkoznak, 
mondjuk, 100-150 hektárban, de maximum 300 hektárban elképzelve az 
üzemméretet, az ő versenyképességük minden esetben csökken, amikor az ennél 
nagyobb birtokok és üzemek kiegészítő támogatásokhoz és kárenyhítésekhez jutnak. 
És ez a versenyhelyzeti csökkenés indokolja azt, pont vidékfejlesztési okokból, hogy a 
gazdasági potenciál abban rejlik, hogyha lényegesen több embernek tud majd munkát 
és megélhetést adni a magyar termőföld. Éppen ez lenne a célja a rendelkezéseknek, 
hogy ebbe az irányba hassanak, és az az aggályom, hogy nem minden esetben ezt 
teszik.  

Andréka főosztályvezető úrnak két dologgal kapcsolatban szeretnék reagálni. 
Az egyik: elmondta azt, hogy végeztek vizsgálatokat, és az volt a tapasztalat, hogy a 
100 hektár alatti üzemméretek esetében – bocsásson meg, remélem, jól idézem – 
kisebb problémákat okoz az ökológiai célterületek kijelölése, és a nagyoknál, a 800 
hektárnál meg ilyesminél van… (Dr. Andréka Tamás ingatja a fejét.) Vagy bocsásson 
meg, nem tudom, a 800 hektár melyikőjüknél hangzott el – nem tudom, 
félreértettem-e. Azt szeretném mondani, hogy ez itt gyakorlatilag azt erősíti meg, 
hogy itt is be lehet vezetni azt a javaslatot, hogy a nagyoknak sokkal kisebb kibújási 
lehetőség legyen. Éppen az a példa – bocsássanak meg, ha nem emlékszem, melyik 
főosztályvezető úr mondta a 800 hektáros példát, vagy melyikük ejtette ki a száján 
ezt; elnézést kérek akkor –, abban az esetben azt jelenti a rendelkezés, hogy az 5 
százalék esetén, mondjuk, 40 hektár esetében ki kellene jelölni másmilyen 
alkalmazást. Nyugat-európai példákban azt látjuk, hogy mondjuk, angol területeken 
lepkebarát vetőmagokat, vadbarát élőhelyeket hoznak létre ezeken a területeken. És 
ezek a területek pont elegendőek arra, hogy rajtuk kiegészítő jövedelemszerzést 
végezzenek. A vadászati kamarának számos kutatása van arról, hogy milyen 
gyepvetési eszközökkel lehet, mondjuk, vadélőhelyeket fejleszteni, pont az ilyen 
kedvezőtlen adottságú élőhelyeken.  

Azt, hogy az néhány ezer négyzetméter lenne, teljes mértékben vitatom. Ha az 
Alföldet akár a mostani időszakban lerepüljük, légi felvételről látni fogja az összes 
folyómeder kirajzolt rendszerét, ahol a belvizek az őszi vetéseket egytől egyig kivitték. 
Ezeket a helyeket kellene bevonni az extenzív használati módokba, és pont ezért van 
az indítványom.  

Az utolsó pont pedig, ezt már biztosan Andréka főosztályvezető úr mondta, az 
MVH-k adathozzáférésével kapcsolatos véleményemre adott reakciót. Kérem szépen, 
most sem használja ki az MVH azt, ami adatokhoz még hozzá tudna férni! Gondolom, 
az önök számára – nem tudom, a bizottság tagjai számára mennyire – ismert, a 
területalapú támogatás beadása például úgy történik, hogy felmegyünk az online 
felületre, elkezdjük körberajzolgatni térképen a területet az online felületen, 
benyújtjuk az MVH-hoz, az MVH megnézi, hogy az adott blokkokban rendelkezünk-e 
területhasználati engedéllyel, majd észrevételezi azt, hogy rendelkezünk vagy nem 
rendelkezünk. Ha valamit nem talál meg, akkor adatot kér a gazdálkodóktól. Hát 
miért kell rajzolgatni a gazdálkodóknak, ha jelenleg is hozzáfér az MVH az összes 
adathoz? Miért nem ítélik meg a támogatást egyszerűen területhasználat-bejelentés 
alapján? Lehetne egyszerűsíteni; lehetne egyszerűsíteni az állat-nyilvántartási 
rendszert. Jelen pillanatban az ENAR rendszer meg a lóútlevelek rendszere, meg a 
juhszövetség nyilvántartási rendszere teljesen eltérő állat-nyilvántartási eszközöket 
fogalmaz meg. Soha nem egységesítették, és minden esetben külön-külön, hol az 
állatorvoson keresztül, hol az ENAR-on keresztül kell megkérni az igazolásokat, hogy 
mondjuk, az MVH-nál különleges jogcímek esetében vagy most már az NFA-nál 
földbérleti pályázatok esetében az állatlétszámot meg az állategységet igazolni 
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lehessen. Ezek az egyszerűsítési módok és adminisztratív könnyítések rendelkezésére 
állnának most is az MVH-nak, és egyikkel sem él. Ehelyett több adatot kér a 
gazdálkodóktól; nyilvánvalóan nem értem, hogy miért, amikor a jelenleg 
rendelkezésre álló adatoknak a töredékét használja fel ahhoz, hogy a munkáját 
hatékonyabban végezze.  

Ezt azért szerettem volna most elmondani, mert az ökológiai célterületekkel 
kapcsolatban a módosítók kapcsán nyílik majd még lehetőségem az álláspontom 
védésére, de ezek már nem kerülnek újra szóba. Köszönöm szépen a szót. 

Megkérdezem, esetleg merül-e fel még reakció. Igen, tessék! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): Csak nagyon 

röviden.  
Az adatkezelés kérdése. A területalapú támogatás igénylésénél azt, hogy a 

térképen be kell jelölnie a területet a gazdálkodónak, az az uniós rendeletből, uniós 
szabályokból következik, azt nem mi találtuk ki, kötelesek vagyunk alkalmazni.  

Csak egy konkrét példa, ami a törvényjavaslat szerint kibővített adatkörben 
szerepel. Az új támogatási rendszer fő szabályként kizárja a területalapú támogatás 
igénybevételéből a repülőtér-üzemeltetőket. Most a módosítás azt teszi lehetővé, hogy 
az MVH a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a repülőtereket nyilvántartó 
adatbázisából ezt ellenőrizze. Ha nem lenne meg ez a felhatalmazás az MVH részére, 
akkor minden egyes gazdálkodótól meg kellene kérdezni, hogy van-e repülőtere. Mert 
ha van, akkor neki további feltételeket kell teljesítenie ahhoz, hogy a támogatást 
igénybe vehesse. Ez most egy példa azokra az adatkörökre, amelyekhez most 
biztosítunk hozzáférést az MVH részére. 

Én teljességgel osztom elnök úrnak azt az álláspontját, hogy még lehetne 
további elektronikus kapcsolattartásra épülő egyszerűsítéseket bevezetni az MVH 
hatósági eljárásában, ezekre mi mindig nyitottak voltunk, tehát ha ilyen javaslat 
érkezik, azt minden egyes alkalommal megvizsgáltuk, meg is fogjuk vizsgálni. Amik 
most szerepelnek benne, azok is ilyen jellegű, a gyakorlati életből, illetve a most 
bevezetésre kerülő új támogatási rendszerből eredő változtatásokon alapulnak.  

Ami pedig az EFA-területek nagyságát illeti, amit én említettem, az az volt, 
hogy az egy parcellára jutó, átlagosan igénybe vehető ökológiai célterületnek a 
területnagysága pár száztól pár ezer négyzetméterig terjed. Ez egy nagyon felületesen 
becsült adat, hiszen nem tudjuk, hogy a gyakorlatban majd a kérelmek benyújtásakor 
mit fognak a gazdák igényelni. Ez a most rendelkezésünkre álló adatok alapján 
becsült, tehát pár ezer négyzetméter. 

Ha valaki nagygazdaságként termel, akkor nem ilyen pár négyzetméteres – 
mondjuk, egy gémeskút, ami egy négyzetméterként jelenik meg –, nem ilyen 
jelentéktelen EFA-tájelemeket fog igénybe venni, hanem amivel biztosra tud menni, 
amivel a legkönnyebben igénybe tudja venni a zöldítési támogatást, és erre mondtam 
példaként azt, hogy parlagoltatja a területét, vagy nitrogénmegkötő növényt termeszt, 
amiből ráadásul még további jövedelemre is tud szert tenni. A nagygazdaságok 
egészen biztosan ezt az eszközt fogják igénybe venni, és így fogják teljesíteni a 
zöldítési 5 százalékos kritériumot. Míg a kisüzemek, amelyeknek az így kieső, 
termelésből kieső terület jelentős bevételkiesést generálna, azok fogják elsősorban a 
tájelemeket alkalmazni az EFA-területek vonatkozásában.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a reakciót. Annyiból örülök ennek, mert ez 

megerősíti, hogy a módosító indítványom támogatható lesz, hiszen ezt mondtam, 
hogy 100 hektár fölött ezt a jogot vegyük el, 100 hektár alatt meg adjuk meg a 
gazdálkodóknak. Akkor ezek szerint ezt támogatni fogja a tárca reményeim szerint. 
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Szentirmay főosztályvezető úr kíván-e még hozzáfűzni valamit? Tessék! 
 
SZENTIRMAY ZOLTÁN (Földművelésügyi Minisztérium): Igen, ha 

megengedi, elnök úr, mert akkor kénytelen leszek olyan információkat megosztani 
önökkel, ami ennek az elfogadási esélyeit némiképpen árnyalni fogja, tekintettel arra, 
hogy a közösségi jog nem biztosít Magyarországnak és semelyik országnak arra 
lehetőséget, hogy ilyen területi kvótát vagy plafont alkalmazzon az EFA-területek 
teljesítése vonatkozásában. Azt látni kell, hogy a közös agrárpolitika adja meg azokat 
a felhatalmazásokat, ami alapján Magyarország szabályozhat. Tehát itt a jogi 
hierarchiában fölöttünk van a közösségi jog, és ahhoz a közösségi jogszabályoknak 
kellene tartalmazni azt a lehetőséget, hogy márpedig a tagállam eldönti, hogy 
alkalmaz-e egy adott EFA-típus elszámolásának tekintetében fölső korlátot, 100 
hektárt, 200 hektárt, 500 hektárt, 5 hektárt, 3 hektárt – teljesen mindegy. De mivel 
ilyen nincs a közösségi jogban, még ha akár egyetértenénk is azzal, amit képviselő úr 
mond, akkor sem tudnánk ezt semmi esetre sem támogatni, mivel a közösségi jogot 
sértenénk ebben az esetben, és ezért minket az Európai Bizottság megbüntetne. 

Ugyanez a helyzet a degresszivitással kapcsolatos javaslattal is. Ez nemzeti 
támogatás, de közösségi jog alapján jóváhagyott, bejelentett támogatás, és ez így lett 
az Európai Bizottság által jóváhagyva. Tehát horizontálisan mindenki egységesen fizet 
be a rendszerbe, és horizontálisan mindenki egységesen vesz ki a rendszerből. Tehát 
nincs arra lehetőség, hogy differenciáljunk. Az egy más rendszer lenne, és én azt 
mondtam, olyan rendszert bizonyosan nem hagyna jóvá a Bizottság, ahol az egyik 
csak fizet, a másik meg csak kivesz. Tehát ilyen biztosan nincs. Olyan rendszer 
elképzelhető, hogy lehetne – ez most a spekuláció területe –, ahol az egyik fizet és 
kivesz belőle, a másik meg nem része a rendszernek. De ilyen rendszer korábban is 
működött, és ez a rendszer nem működött jól, amikor csak egy lábon állt; 
emlékezzünk például 2010-re, amikor jelentős árvizet kellett elszenvednünk, és nem 
állt rendelkezésre megfelelő forrás, mert a kockázatközösség nem volt megfelelően 
nagy, és 11 százalékos kárenyhítést tudott a rendszer fizetni. Most szerencsére, mivel 
kinyitottuk a rendszert minden irányba, ezért megfelelő források állnak 
rendelkezésre, de cserébe mindenki elvárja, hogy a befizetései mellett ő adott esetben 
ki is vehessen.  

Az egy más kérdés, és ez külön a nagygazdaságok pechje, hogy ők az adott 
kárukra vagy az elszenvedett, forintosítható kárukhoz képest kisebb arányú 
kártérítésben tudnak részt venni, mert nekik egy természetes kompenzáció 
következik be a más kultúrákból realizált nyereség okán, és sajnos a rendszer ezt 
figyelembe veszi – mármint az ő szempontjukból sajnos. Tehát van egy természetes 
kompenzálás az ő esetükben, ami csökkenti az alaphoz fordulásnak a lehetőségét, és 
így fölösleges egyéb adminisztratív eszközökkel ezt még fokozni. Ráadásul abban 
valószínűleg nem értünk egyet, egy vállalkozás attól még nem lesz versenyképesebb, 
hogy egy vele a pályán lévő más, nagyobb vállalkozást hátrányba hozok egy adott 
esetben. A versenyképesség szerintem nem egy relatív történet, és nem úgy 
teremtünk versenyképességet, hogy valaki mást kizárunk egy adott kárnak a 
kompenzálásából. Ez talán egy más nézőpont, de mi ezt így gondoljuk. 

Ezeket szerettem volna még hozzátenni. A közösségi jog zárja ki sajnos ezeket a 
javaslatokat. Tehát nem akarok elébe futni, de nem gondolom, hogy ezek... 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, ne is fussunk elébe, hiszen a 

második szakaszban ezeket majd megvitatjuk. Nagyon bízom benne, hogy nem úgy 
fognak eljárni, mint a kormányzati vezetők, akik rendszeresen alkalmazzák azt a 
fordulatot, hogy ha valamire nem tudnak szakmai érvet mondani, akkor uniós jogra 
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hivatkoznak. A közös agrárpolitika nyilvánosan hozzáférhető, letölthető, mi is 
kodifikátor jogászokkal dolgozunk, akik vizsgálják ezeket; tehát ha majd pontosan, 
jogszabályhelyekre hivatkozik, hogy mibe ütközik majd bármelyik javaslat, akkor 
nyilván jobban figyelembe tudjuk venni. 

Miután heves jelentkezést nem látok a további párbeszéd tekintetében, ezért 
tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazni fogja, és erről a jelentés elfogadása során fogunk dönteni. 

Ezzel a vita jelen szakaszát a házszabályi rendelkezésnek megfelelően lezárom. 
Áttérünk a második szakaszra: a benyújtott módosító javaslatok megvitatására, 

illetve a bizottsági módosító javaslat esetleges benyújtására, ha a bizottságnak lenne 
ilyen. A részletes vita e szakaszában a bizottság a törvényjavaslat rendelkezésének 
sorrendjében értékeli azokat a képviselői módosító indítványokat, amelyek 
megvitatását benyújtójuk a mi bizottságunknál kérte. Ennek során a bizottság 
vizsgálja a módosító javaslat szabályszerűségét a házszabály 42. §-a értelmében, dönt 
annak támogatásáról, nem támogatott módosító javaslat változtatásokkal történő 
fenntartásáról vagy saját módosító szándékának megfogalmazásáról.  

Jelen esetben információim szerint két módosító indítvány érkezett, ezeket 
részben már érintettük a korábbi párbeszéd alkalmával, ezért nem tartom 
indokoltnak, hogy részletesen bemutassam még egyszer ezeket, csak vázlatosan. 
Külön-külön kell szavaznunk a házszabályi rendelkezésnek megfelelően mind a 
kettőről. (Jelzésre:) Kettőt kell megvitatnunk, mert a harmadik módosító indítvány a 
mezőgazdasági bizottsághoz tartozik. 

A módosító indítványokat, amelyek jelen bizottságunkhoz tartoznak, roppant 
lojális és hazafias módon én nyújtottam be, és nem akartam a mezőgazdasági 
bizottság türelmét igénybe venni; gondoltam, elég lesz ezt megtennem a saját 
bizottsági tagtársaimmal. (Derültség.)  

Az első módosító indítványban az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó 
különös rendelkezésekben javasoltam azt, hogy a legfeljebb 100 hektár területű 
üzemméretek esetében lehessen a kormányzat által javasolt könnyítést igénybe venni, 
a korábban elmondott indokok szerint. Azt szeretném, hogy a 100 hektárnál nagyobb 
üzemméretek esetében, abban az esetben, ha nem párosul ehhez érdemi 
foglalkoztatás, akkor kelljen megvalósítani az ökológiai területek létrehozását.  

A jelenlegi szabályozás, amely előttünk van, jelen formájában nem írja elő azt 
törvényszerűen, hogy a virtuális ökológiai célterületek esetében beavatkozást kelljen 
tennie a gazdálkodónak: ez abban az esetben kötelező, ha annak tulajdonosa ezt kéri. 
Ez azért visszás és mókás megfogalmazás, mert nagyon-nagyon sok olyan terület lesz, 
amely a magyarországi nagyon sajátos és érdekes és különleges birtokszerkezetből 
adódóan osztatlan közös tulajdont képez, mondjuk, a legtöbb kárpótlási területen 
létrejött fasor esetében és egy halom olyan ökológiai terület esetében, ahol ehhez a 
tulajdonosoknak nagyon-nagyon nehéz lenne egybehangzó nyilatkozatot tenni. Így 
aztán ezek a gazdálkodók, akik ilyen területeket kívánnak bevonni, gyakorlatilag 
mindenféle pluszjuttatás nélkül jutnak plusz 30 százalék támogatáshoz. Ugyanígy 
megint csak lehetőséget ad az esetleges visszaélésre az, hogy az állami tulajdonban, de 
különböző vagyonkezelésben lévő területek, mint például a folyómedrek, 
nyomvonalas létesítmények mellett lévő területek szintén bevonhatóak lennének. 
Ebből született az az álláspont és indítvány az első javaslatban, hogy legfeljebb 100 
hektár területnél lehessen a könnyítést igénybe venni, és az a fölötti üzemméreteknél 
ne legyen könnyítés. 

Röviden erről szól az indítvány. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy az 
előterjesztő felé, aki jelen esetében történetesen én vagyok, van-e bármilyen kérdés. 



 22 

(Nincs jelentkező.) Ebben az esetben most következik az, hogy megkérem a szaktárca 
vagy a kormány képviselőit, hogy álláspontjukat közöljék a módosító indítvánnyal 
kapcsolatban. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A szaktárca nem támogatja. Indoklást nem kívánnak hozzáfűzni? 

(Jelzésre:) Tudomásul veszem és megértem.  
Az első indítvány esetében kérem tehát a bizottság tagjait, hogy akik a 

módosító indítványt támogatják, kézfeltartással jelezzék. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 igen. Kérem, aki nem támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 5 nem. 
És aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Megállapítom, hogy 2 igen, 5 nem 
szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta a módosító indítványt. 

A második módosító indítvánnyal a kárenyhítési támogatás esetében szintén 
azt a jellegű degresszivitást kívántam megvalósítani, amiről korábban Szentirmay 
főosztályvezető úrral már eszmét cseréltünk. Ebben az esetben az volt a javaslatom, 
hogy a 100 hektárt meg nem haladó üzemméret esetén már 15 százalékot meghaladó 
mértékű üzemi szintű kár esetén lehessen támogatást igénybe venni, illetve 100 
hektárt meghaladó üzemméret esetében pedig a 30 százalék maradjon, míg a 300 
hektárt meghaladó üzemméretek esetében ne legyen kárenyhítési hozzájárulás, 
kivéve, ha a gazdálkodó minden megművelt 50 hektár után legalább egy fő 
foglalkoztatására teremt lehetőséget. Ezzel teremtenénk meg annak a hátterét, hogy 
ne veszélyeztessük semmilyen formában azokat a nagygazdaságokat, amelyek érdemi 
foglalkoztató hatással vannak a magyar vidéken, egyéb esetben pedig a kisebb családi 
gazdaságokat helyezzük előtérbe, úgy, ahogy azt a miniszterelnök úr rendszeresen 
parlamenti felszólalásaiban megígéri. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a javaslattal kapcsolatban bármilyen 
kérdés. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Kérdezem a szaktárca képviselőit, mi a szaktárca álláspontja. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. Ellentétes az Európai Bizottsággal notifikált szabályokkal. 
 
ELNÖK: Meg tudja-e mondani, főosztályvezető úr, a jogszabályhely pontos 

megnevezésével, hogy milyen szabállyal ellentétes? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): Azzal, amit a 

magyar kormány benyújtott az Európai Bizottság számára, és azt az Európai Bizottság 
jóváhagyta. Ha ettől mi eltérünk, akkor az ellentétessé válik a Bizottság által 
jóváhagyott szöveggel. 

 
ELNÖK: Ezek szerint egy olyan javaslatról van szó, amelyet emberek alkottak, 

és a magyar kormány az álláspontját esetleg felülbírálhatná. 
Megkérdezem, hogy bárkinek a szaktárca képviselőihez vagy az előterjesztőhöz 

van-e kérdése, hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérem, aki egyetért a módosító indítvánnyal, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen. Kérem, aki nem ért egyet a módosító 
indítvánnyal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 6 nem; és ha jól gondolom, jelen 
pillanatban nincs tartózkodás. Megállapítom, hogy 2 igen és 6 nem szavazat mellett a 
módosító indítványt a bizottság nem támogatta. 
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Megköszönöm Andréka Tamás és Szentirmay Zoltán főosztályvezető uraknak, 
hogy megtisztelték bizottságunkat részvételükkel. Köszönjük szépen a párbeszédre 
lehetőséget teremtő alkalmat. (Dr. Andréka Tamás és Szentirmay Zoltán távoznak 
az ülésről.)  

Ezek megvitatása után folytatjuk a részletes vitát. Kérdezem, a bizottság 
tagjainak van-e más módosító indítvány benyújtására irányuló szándéka. (Nincs ilyen 
jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. 

Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Kérem, aki támogatja a 
részletes vita lezárását, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatja. 

Kérdezem a bizottságot, felhatalmazza-e a bizottság elnökét arra, hogy 
gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról 
az ülésen elhangzottaknak megfelelően. Mivel a bizottság módosító javaslatokról is 
döntött, így a jelentés melléklete ezt egy állásfoglalás formájában fogja tartalmazni. 
Kérem, aki az elnököt erre felhatalmazza, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy ez egyhangú. 

Ezek után kérdezem a bizottságot, elfogadja-e és benyújtásra javasolja-e a 
részletes vitát lezáró jelentést. Tehát aki jelen formájában az eredeti kormányzati 
előterjesztést, módosítók nélkül támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 igen. Ki az, aki nem ért egyet az előterjesztéssel? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 nem; tartózkodó nem volt.  

Nem kötelező, de a bizottságnak lehetősége van előadót, illetve kisebbségi 
előadót állítani, akik a plenáris ülésen ismertetik a bizottság jelentését, illetve az azzal 
kapcsolatos kisebbségi véleményt. Kérdezem a bizottságot, a házszabály 117. § (1) 
bekezdése alapján kíván-e előadót kijelölni, aki a bizottság jelentését az Országgyűlés 
plenáris ülésén ismerteti. Ez két kérdés. Lehet arról szó, hogy a kisebbségben maradt 
véleményt is képviseljük, illetve a többségi véleményt is. A többségi véleményt 
valamelyik kormánypárti képviselő kívánja-e képviselni? (Nincs ilyen jelzés.) 
Megállapítom, hogy ilyen igény nincs.  

Megkérdezem Heringes Anita képviselő asszonyt, engedi-e, hogy a kisebbségi 
véleményemet képviseljem a parlamentben. (Heringes Anita bólint.) Akkor a 
házszabály 117. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kisebbségi vélemény 
alkotásával véleményt kívánok mondani. 

Felhívom a bizottság előadóinak figyelmét arra, hogy a bizottsági és a 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában 
elhangzottak. 

Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét a napirendi ponthoz. Ez volt a 
legnagyobb feladat a mai napra. 

Egyebek 

Ezen kívül már csak az „egyebek” napirendi pont maradt. Ennek során el kell 
mondanom, hogy az eddig benyújtott előterjesztések és a jövő heti plenáris napirend 
szükségessé tesz részletes vitához történő kapcsolódást, illetve szükségessé tenne, ha 
tudnánk ilyen jogszabályról, de jelen pillanatban nem tudunk még olyat, amit a 
házelnök úr számunkra szánt volna házi feladatként, és olyanról sem tudunk egyelőre, 
ami számunkra szakmailag indokolt lenne. Így várhatóan 2015. március 16-án, hétfőn 
délelőtt lehet a következő ülésünk – ha lesz ilyen előterjesztés egyáltalán; ha nem lesz, 
akkor azt a hetet sajnálattal, de találkozásunk nélkül kell elszenvednünk. 
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Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy az „egyebek” körében bárkinek bármi 
más javaslata, véleménye, tájékoztatója van-e. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen. 

Az ülés berekesztése 

Az összes kedves vendégünknek megköszönöm a türelmet és a részvételt, a 
bizottság tagjainak pedig az aktív munkát, ugyanígy a segítő szakszemélyzetnek is. 
Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes estét kívánok. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 4 perc) 
  

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


