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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  
 
a)  Az Oroszország és Ukrajna között kialakult konfliktus miatt hátrányos 
helyzetbe került magyarországi mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők 
támogatásáról és kárainak enyhítéséről szóló határozati javaslat (H/1206. szám) 
(Tóbiás József és Harangozó Gábor István (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
 
b)  A mezőgazdasági üzemek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/1315. 
szám) 
(Vona Gábor, Hegedűs Lorántné, Magyar Zoltán, Ander Balázs, Farkas Gergely, 
Bana Tibor, Kepli Lajos, Vágó Sebestyén, Kulcsár Gergely és Dr. Lukács László 
György (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
 

2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján)   
 

3. Javaslat a Hungarikum Bizottság két tagjának megválasztására  
 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Farkas Sándor (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak   
 
Ander Balázs (Jobbik) képviselő, előterjesztő  
Sallai R. Benedek (LMP) képviselő  
Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)   
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium)  
 
 

Megjelentek  
 

Szentirmay Zoltán főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium) 
Bittsánszky Márton főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 1 perc)  

Az ülés megnyitása, 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, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt 
ülését, és köszöntöm már az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat mind az 
előterjesztők személyében, mind pedig a kormány részéről.  

A napirendi javaslatot kiküldtük, a héten két bizottsági ülést tervezünk, 
szerdán lesz a második. A mostani ülés napirendi javaslatát teszem fel majd 
szavazásra, de először megkérdezem, hogy van-e, akinek kiegészítése, kérdése lenne a 
napirendi javaslathoz. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor szavazzunk róla! Ki 
az, aki elfogadja ezt a javaslatot? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

Az Oroszország és Ukrajna között kialakult konfliktus miatt 
hátrányos helyzetbe került magyarországi mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termelők támogatásáról és kárainak enyhítéséről 
szóló H/1206. számú határozati javaslat  

Az első napirendi pontban, az a) és a b) pontjában két önálló indítványt fogunk 
megvitatni, azok tárgysorozatba-vételéről fog dönteni a bizottság. Az első, az a) pont 
alatt az MSZP frakciójától érkezett, Tóbiás József és Harangozó Gábor 
képviselőtársunk, alelnök úr az Oroszország és Ukrajna között kialakult konfliktus 
miatt hátrányos helyzetbe került magyarországi mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termelők támogatásáról és kárainak enyhítéséről szóló határozati javaslat benyújtását 
kezdeményezték, majd megadom a szót, és most már köszöntöm az előadói 
pulpituson a kormány képviseletében megjelent Nagy István államtitkár urat és az őt 
segítő főosztály urakat. Itt akkor megadom a szót az előterjesztőnek, az előterjesztés 
úrnak, és utána a kormány esetleges észrevételével folytatjuk, majd pedig a bizottság 
tagjainak adok szót a vita lehetőségére.  

Harangozó Gábor István (MSZP) szóbeli kiegészítése 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársakat, az államtitkár urat és a 
kollégákat, érdeklődőket is! Ezt a határozati javaslatot szeptember 8-án nyújtottuk 
be, amikor is világossá vált, hogy az orosz-ukrán konfliktus a mezőgazdaságban 
nagyon komoly problémákat fog okozni, hiszen nemcsak közvetlenül az okoz nekünk 
problémákat, hogy az Oroszországba irányuló magyar import megnehezedett vagy 
lehetetlenné vált egy-két termék esetében, hanem hogy sok európai országot ugyanígy 
érintett az orosz-ukrán válság, emiatt hatalmas feleslegek keletkeztek az Unión belül, 
és sok mezőgazdasági termék értékesítése nagyon nehézzé vált.  

Főleg a kezdeti időszakban úgy éreztük, hogy nagyon komoly bizonytalanság 
volt a kormányzati intézkedések tekintetében, emlékeztetnék itt az almahelyzetre, 
aminél például az első almakrízist kezelő alapból, illetve az első gyümölcskrízist 
kezelő alapból Magyarország kimaradt, merthogy elmaradtak azok a kormányzati 
intézkedések, amelyekkel lehetővé vált volna, hogy magyarországi termelők is 
részesedjenek ebből a forrásból, és ezért úgy gondoltuk, hogy célszerű, hogyha 
megpróbálunk a magunk módján hozzájárulni ahhoz, hogy minél gyorsabb és minél 
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hatékonyabb megoldások szülessenek, ezért a mi javaslatainkat, hogy miket kéne 
megtenni ahhoz, hogy a kialakult krízishelyzeten enyhíteni lehessen, összeszedtük tíz 
pontba. (Megérkezik Győrffy Balázs.)  

E közül a tíz javaslat közül, azt kell mondjam, szerencsére azóta több 
megvalósult, hiszen szeptember eleje óta maga a minisztérium is elkezdett azért 
lépéseket tenni, amit ezúton is szeretnék üdvözölni, viszont még mindig több olyan 
pont van, amelyben azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy érdemben lehessen változtatni a 
krízishelyzeten, érdemben lehessen javítani, az ügyben még további lépések 
szükségesek. Ezért továbbra is fenntartjuk ezt a határozati javaslatot, és szeretnénk, 
hogyha meg tudnánk vitatni, és nyilvánvaló, hogy nemcsak a mi frakciónknak, a többi 
frakciónak is lehet még olyan javaslata, ami segítheti a minisztériumot abban, hogy 
hatékony lépésekkel tudjuk a gazdákat segíteni.  

Miután mindenki olvashatta a javaslatokat, itt most csak egyet szeretnék 
kiemelni belőle: ez az áfa kérdése. Többször volt már napirenden, legutóbb az 
Ellenőrző albizottság ülésén pont az államtitkár úr mondta azt – idézem –, hogy: 
„Tudom, higgyék el, nincs nagyobb drukkere vagy nem akarja senki jobban az 
alapvető élelmiszerek áfáját visszaszorítani, mint a földművelésügyi tárca.”. Itt arra 
szeretném akkor biztatni a jelen lévő képviselőtársakat, hogy ha napirendre tudjuk 
tűzni ezt a határozati javaslatot, akkor ebben a tárcát is tudnánk segíteni, hogy a 
politikai támogatást minden politikai frakció részéről megadjuk ennek a 
küzdelemnek, nevezetesen annak, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját 
egyszámjegyűre lehessen csökkenteni, hiszen hosszú távon, nyilvánvaló, a magyar 
élelmiszeripart és a mezőgazdaságot ez a lépés nagyban tudná segíteni, legalább 
ennek az egy lépésnek önmagában nagyobb jelentősége van, mint ennek az összes 
többinek. Ezért is szeretnénk, hogyha ezt napirendre tudnánk tűzni.  

Elnök úr, köszönöm szépen, ennyivel szerettem volna kiegészíteni az 
előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a kormány 

képviselőjének. Az államtitkár úré a szó.  

Dr. Nagy István (Földművelésügyi Minisztérium) 
véleménynyilvánítása 

DR. NAGY ISTVÁN (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Valóban, most is fenntartom azt a mondatomat, hogy a legnagyobb drukkerei mi 
vagyunk annak, hogy az élelmiszerek, az alapvető élelmiszerek áfáját tudjuk 
csökkenteni, ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a hatásokat, hogy ha 
ellenőrizetlenül, kellő átgondolás nélkül vezetnénk be, az mivel járna és milyen 
veszélyeket vagy milyen hatásokat idézne elő a költségvetésben.  

Szeretnék mondani jó példákat, és engedjék meg, hogy azt mondja, hogy hadd 
számoljunk tovább, hadd vizsgáljunk különböző hatásokat az áfacsökkentés 
kérdésében ahhoz, hogy kellően megalapozott javaslattal lehessen visszatérni majd a 
Mezőgazdasági bizottságba, és hogy különböző termékeknél, ha ilyen döntés és ilyen 
számítások születnek, akkor ezt be lehessen vezetni. A félsertés áfájának a 
csökkentése, annak elemzése van éppen most napirenden a minisztériumban és a 
kormányban, várjuk meg ennek a hatását, várjuk meg mindazokat a számokat, 
amelyek alapján le tudjuk vonni azokat a következtetéseket, amelyekre ebből, a 
félsertés áfája csökkentésének hatásaiból tudunk következtetni. Azt kell mondjam, 
hogy a kormány nem tett le erről a szándékáról, szeretné, hogyha megvalósulhatna, 
ugyanakkor kellő átgondolás, kellő hatástanulmányok, kellő számítások után van erre 
csak esély és lehetőség, hiszen azzal a felelősséggel viszont generálisan tartozunk, 
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hogy a nemzet költségvetését egyensúlyban kell tartanunk a következő időszakban is, 
ebben az évben is. Ezért ezt a javaslatot nem támogatjuk.  

Szeretnék még néhány véleményt mondani azokról az intézkedésekről, 
amelyeket a képviselő úr felvetett, és pontosan azzal szeretném kezdeni, hogy 
szeptember 8-án nyújtották be azokat a javaslatokat, tehát valóban sok okafogyottá 
vált, és én nagyon merem remélni azt, hogy mindazokaz intézkedések, amelyek a 
földművelésügyi tárcánál történtek, azok kellő megnyugvással vannak a képviselő 
úrra is, hogy a tárca kézben tartotta és irányította ezeket a folyamatokat.  

Szeretném azt jelezni, hogy az az európai uniós forrás, ami a kezdeti 
időszakban nagy visszhangot váltott ki Magyarországon, és főleg ellenzéki 
képviselőtársaink körében, hogy magyar gazdák elestek ettől a 125 millió forinttól, azt 
szeretném mondani, hogy egyáltalán nem, hiszen nem ez a helyzet. Az volt a helyzet, 
hogy olyan szabálytalan leigénylések, szabálytalan hozzáférési szándékok merültek fel 
a tagországok részéről, hogy pillanatok alatt ez a keret kimerült, és rájött az Európai 
Unió, hogy mindaz a módszertan, amellyel ezt a 125 millió forintos keretet az 
almatermelők, körtetermelők és a zöldség-gyümölcs ágazat megsegítésére 
szándékoztak fordítani, az a módszertan helytelen, nem megfelelő. 

Szeretném jelezni, hogy pontosan ezért az Európai Unió visszavonta ezt a 
kezdeményezését, és meghirdetett egy másikat, ezúttal egy emelt összeggel, mintegy 
165 millió eurós tételben, de itt már tagországokra lebontva, és kifejezetten azokat az 
adatokat figyelembe véve, hogy melyik ország, milyen exportmennyiségeket használt 
és milyen exportmennyiségekkel számolhatott az elmúlt években. Az alapján kapja 
meg minden ország ennek az előirányzatát, és ez alapján lehet felhasználni. 

Ennek a magyarországi szabályozása pedig éppen aláírás előtt van a 
Miniszterelnökségen, tehát teljesen megfelelő ütemben, megfelelő módon halad 
ennek a dolognak a kezelése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok véleménye és kérdései 

hangozhatnak el. Alelnök úr, parancsolj! 

Kérdések, vélemények 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében azt tudom mondani, 
hogy támogatjuk ezt a kezdeményezést. Ugyan mi is érzékeljük, hogy a javaslatoknak 
a jelentősebbik része okafogyottá vált, javarészt hála istennek, mondjuk ki, mert 
tényleg voltak itt azért előrelépések, ugyanakkor az alapvető élelmiszerek áfájának 5 
százalékra való csökkentését, mint eredendően jobbikos javaslatot, még ha más is 
nyújtja be, ugyanúgy támogatjuk természetesen.  

Úgyhogy ezen ok miatt fenntartom a javaslat támogatását, és arra biztatom 
képviselőtársaimat is, hogy fontoljuk meg, ha másra nem, talán arra jó lehet ez a 
javaslat, hogy ezt a fontos kérdéskört az Országgyűlés előtt, széles nyilvánosság előtt 
tudjuk megvitatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászóló? Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Említették már 

képviselőtársaim is, meg államtitkár úr is mondta, hogy néhány javaslat már 
okafogyottá vált, hiszen ahogyan említette Harangozó képviselő úr, még szeptember 
elején született ez a határozati javaslat, amelyet benyújtott az MSZP-frakcióból Tóbiás 
és Harangozó képviselő úr. 
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Azért van benne szerintem néhány olyan dolog, amely megfontolásra érdemes. 
Államtitkár úrtól kérdezném pár rövid reakcióval, hogy mondjuk a b) pontban 
javasoljuk, hogy az 1200 hektár fölötti területek támogatás-elvonását ne vezessék be, 
pontosan a megnövekedett versenyhelyzet miatt, magyarán mondva: hogy annak a 
degresszivitásnak a bevezetését halasszák el vagy tolják el. Vagy hogy esetlegesen az 
új agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatási program elindításában történhet-e 
előrelépés, illetőleg most az alma körüli mizéria miatt, a felvásárlási árak körüli 
mizéria miatt javasolják például az i) pontban képviselőtársaim, hogy az iskolai 
gyümölcsprogramot terjesszük ki, duzzasszuk fel, növesszük fel, hogy ezekkel 
kapcsolatosan esetlegesen nem gondolkodik-e a szaktárca megvalósításban? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: További hozzászóló? (A szólásra jelentkező Harangozó Gábor 

Istvánnak:) Hát, előterjesztőként… (Harangozó Gábor István: Jó, csak kérdésem 
lenne ahhoz képest, de jó.)… úgyis meg fogom adni a szót, az előterjesztői zárszóban 
tehetsz fel kérdést is, közvetve. (Harangozó Gábor István: Jó, rendben, elnök úr.) 
Igen, Sallai R. Benedek! 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is átnéztük ezt a 

javaslatot, és mi is javasolnánk azt, hogy hadd történjen meg a tárgysorozatba-vétele, 
és hogy legyen erről egy általános vita. A törekvések között van olyan, amit teljes 
mértékben támogatandónak ítélünk, tehát ilyen például, mint a marketing 
eszközökkel történő segítése a hazai termékeknek, szerintem ez teljes mértékben 
támogatandó. Abban bízom, hogy erre meg is van a fogadókészség a tárcánál. 

Ugyanígy az állami és önkormányzati intézményi körben a hazai élelmiszer 
mértékének a növelése szintén egy jelentős mértékben támogatandó dolog. Tehát azt 
gondolom, hogy lehet erről beszélgetni. Hadd mondjam el az elhangzottakkal 
kapcsolatban azért, hogy néhány dologban nyilván vannak aggályaink is. 

Tehát ez az 1200 hektár fölötti területek támogatásának elvonása nincs 
feltétlen ok-okozati összefüggésben az orosz-ukrán konfliktussal hátrányos helyzetbe 
került gazdaságokkal. Tehát nyilvánvalóan meg kellene vizsgálni azt, hogy hol van az, 
ahol ennek az árbevételnek a hatása esetleg a korábbi exporttevékenységek miatt 
szóba került, és ott megvizsgálni. Meg lehet vizsgálni ott, ahol magas a foglalkoztató 
hatás és vidékfejlesztési okok indokolhatják, de így általánosságban ez megfontolandó 
nyilvánvalóan. Ugyanígy az áfatartalmának a csökkentése. Én mindig azokon a 
dolgokon csodálkozom legjobban, amikor mindenki támogatja, mindenki akarja, és 
mégsem történik semmi. Tehát hogy ez nagyon-nagyon furcsa. Ugyanakkor hadd 
hívjam fel a figyelmet arra, hogy önmagában az áfacsökkentés intézménye 
nyilvánvalóan, miután európai uniós tekintetben egy magas áfáról beszélünk, minden 
bizonnyal szükséges a csökkentés, ugyanakkor önmagában itt lényegesen nagyobb 
előrelépést úgy lehetne elérni, hogyha a gazdaság fejlesztése lehetővé tenné, hogy az 
uniós átlagtól történő fizetéselmaradások növekedjenek. Nem az áfát kell 
természetesen ennyire lecsökkenteni feltétlenül, hanem az embereknek kellene pénzt 
juttatni és megfelelő munkahelyeket, hogy legyen pénzük, és nem pedig az 
államháztartásból kihúzni a pénzt. 

Nyilvánvalóan azzal, hogy ne legyen magasabb az uniós átlagnál az áfa, teljes 
mértékben egyetértünk. 

Még az élelmiszerek tekintetében az 5 százalékos áfáról annyit hadd mondjak 
el, hogy én magam is osztom azt a véleményt, hogy az alapélelmiszerek esetében 
érdemes lenne megfontolni, viszont amit ajánlok szíves figyelmükbe, és a pártom 
képviselni fog az ilyen témájú vitákban meggyőződésem szerint, az, hogy az ilyen 
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jellegű alapélelmiszereknél és az élelmiszeripar-ágazatban dolgozóknál az áfa 
visszaigénylése lehetőségének a mérséklése az, ami megfontolandó. 

Mindaddig, ameddig az élelmiszerek áfáját vissza lehet igényelni, addig nem 
jut a termelő közvetlenül helyzethez, mert az lenne jobb, ha megszüntetnénk azt, 
tehát ha rárakódna mindig árként, és minél hosszabb lenne egy élelmiszerlánc, annál 
magasabb lehetne az ára, és ezzel ösztönözhetnénk azt, hogy minél közvetlenebbül a 
termelőtől legyen meg a vásárlás, és minél olcsóbbak legyenek az élelmiszeripari 
termékek. 

Nyilvánvalóan az új agrárkörnyezet-gazdálkodási program is teljes mértékben 
élvezi a támogatásunkat, ott is van egy kicsit ilyen kérdés, hogy az orosz-ukrán 
konfliktus miatt meggyőződésünk szerint kisebb arányban volt ez az agrárkörnyezet-
gazdálkodási programban, de mindazonáltal ezek olyan szakmai kérdések, amelyek 
miatt általános lehetne az, hogy a vitát lefolytassuk és beszéljünk erről. 

Egyetlenegy dologban szeretnék még reagálni államtitkár úrnak, ez pedig a 
sertés áfacsökkentés előrehaladása. Hadd ajánljam szíves figyelmébe azt a tényt, hogy 
nagyon-nagyon pozitívan fogadom ezt a kezdeményezését a kormányzatnak, 
ugyanakkor szívesen venném, hogyha a magyarországi egészségmegőrzés és 
egészségesebb életmód érdekében azokat a termékeket, mint például a halfogyasztás 
vagy a gyümölcsöket előtérbe helyeznénk. Habár nem sértve ezt a törekvését a 
kormánynak, azért ezzel párhuzamosan vagy inkább ezt megelőzően igyekeznénk 
azokat az ágazatokat erősíteni, amelyek talán még rosszabb helyzetben vannak, és 
még többet tehetnek annak érdekében, hogy a magyarországi egészséges táplálkozás 
nagyobb arányban valósuljon meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Néhány mondatban én is kifejteném itt frakciónk véleményét. A 

beadvány részben okafogyottá vált, de engedjék meg azt a felosztást, hogy keverednek 
a pillanatnyi érdekek a politikai stratégiai érdekekkel. 

A pillanatnyi érdek: természetesen egy esemény bekövetkezett, az orosz-ukrán 
helyzet, és erre egy pillanatnyi megoldást ajánl az előterjesztő, úgy tűnik. Azonban a 
tartalma, ahogy itt ismertették, egyre inkább stratégiai kérdéseket kezd el feszegetni, 
és véleményem szerint ez a kettő most itt egy helyen, egy papíron, egy beadványban 
nem helyes, hogy találkozik, mert az a pillanatnyi érdek, hogy átmeneti helyzetben 
oldjuk meg ezt a problémát, ami reméljük, hogy nem hosszú távú probléma lesz, az 
orosz-ukrán viszony jelenlege helyzete, és vissza fog állni minden a régi kerékvágásba. 
Valóban egy pillanatnyi helyzetben érdemes reagálni. 

Erre a kormány véleményünk szerint reagált, ezt maga az előterjesztő is már 
érzékeltette. Sokkal izgalmasabb a másik kérdéskör, a stratégiai kérdéskör. A 
beadványok egy része tehát okafogyott lett, a másik részével nem értünk egyet, habár 
stratégiai kérdésként feszegetik, hogy szüntessük meg az 1200 hektár fölötti tervezett 
földalapú alaptámogatás elvonását. Ezzel stratégiailag nem értünk egyet. Ez egy olyan 
markáns véleményünk a kialakult és formálódó birtokstruktúra és agrárszektor 
átalakítása mentén, amitől valószínű, hogy nem fogunk eltávolodni, mi több, jeleztük, 
hogy kőkeményen a kézimunkaerő-igényes és állattenyésztéssel foglalkozó ágazatok 
felé fogjuk csoportosítani ezt a több mint 20 milliárd forintot a mostani számításaink 
alapján. 

Tehát ebben egyszerűen markánsan nem értünk egyet az előterjesztés 
javaslatával.  

Ami a stratégiai, hosszú távú gondolkodáshoz kapcsolódik, és ezért talán nem 
helyes, hogy ebbe a pillanatnyi megoldási tervezetbe belekerül, az az áfakérdés. Ezen 
négy évet vitatkoztunk már, az elmúlt ciklusra gondolok, és valóban jó néhány olyan 
példát tudtunk felmutatni tapasztalatként mi is, akár a félsertések, hasított sertések 
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áfájának a csökkentése, akár a fordított áfa kérdése, amivel, láttuk, tisztult a piac. És 
akkor felmerül itt az előterjesztő részéről is és az ellenzéki képviselők részéről is, hogy 
hogyan van az, hogy mindenki egyetért vele, és mégsem csökken. Tisztázzuk: ebben a 
körben ért mindenki egyet vele, ebben itt, a Mezőgazdasági bizottság keretében 
javasoljuk, de ez nem jelenti azt, hogy a kormány, amely ennél okkal szélesebb 
szemlélettel bír és összetett, tárcákból és miniszterekből áll is, ott bizony 
mindannyiszor elakadt, erről maga Fazekas Sándor miniszter úr is nyilatkozott 2012 
környékén, hogy a költségvetés egyensúlyának a veszélyeztetését jelentené, jelezte az 
akkori tárca vezetője, ezért egyelőre nem tudja támogatni a mezőgazdaság szakmai 
szempontok alapján egyébként indokolt előterjesztését.  

Nagyjából azokat a parafrázisokat mindenki tudja, hogy igen, Európa 
legmagasabb áfája, soká nem tartható, eleve gerjeszti a feketegazdaságot, áfa-
visszaélésekre ösztönöz, szlovák, román és mindenféle fordítócégek működnek, 
nemcsak mi, ezt a hatóságok, a vám- és pénzügyőri hatóságok, a NAV teljes 
apparátusa is tudja, jó néhány felfedésről hallottunk azért a nyáron, csak a 
cukorügyet említem meg, ami milliárdos nagyságrendű volt, de tudunk még sajnos 
további példákat is sorolni. (Győrffy Balázs távozik.) A jelenséget tehát ismerjük, a 
bűnüldöző szervek ezt a rendszert igen nagy erőkkel próbálják felgöngyölíteni, mi 
több, az európai uniós társszervek már látják, hogy ez egy egyáltalán nem kicsi gond 
az EU tagországaiban, és bizony-bizony nemcsak mi egyébként magyar-szlovák és 
egyéb viszonylatban, hanem más, nyugat-európai országok nem tiszta kereskedelmet 
folytató szervei is kihasználják időnként ezt a könnyített helyzetet, hogy nagyon nehéz 
végigkövetni az áru útvonalát, és a vége az, hogy esetleg eltűnik a befizetendő áfa. Ez 
tehát nem csak nálunk egy jelenség, ez egy másik, nagyobb szintű problematika, 
amivel az egész EU rendszerén belül kell majd valakinek foglalkoznia. De ezt a 
stratégiai kérdést nem tartom célszerűnek ide behozni azzal a felcímmel, hogy a 
pillanatnyi orosz-ukrán helyzet miatt egy átmeneti megoldást kelljen hozni az érintett 
gazdálkodói körnek. A kormány a maga részéről megtette az intézkedést, ezzel a 
stratégiai kérdéssel pedig házon belül, a kormányon belül nem sikerült dűlőre jutnia 
az előterjesztőnek, a mezőgazdasági tárca volt mindig is ennek a forszírozója. Ha 
egyáltalán kérdésként felmerül, akkor én nagyon merném javasolni – de ezt megtette 
egy évvel és két évvel ezelőtt az MSZP is, úgy emlékszem –, hogy a költségvetési 
törvény megfelelő lábánál jelezte, illetve az adótörvény megfelelő lábánál jelezte, hogy 
milyen termékeket szeretne alacsonyabb áfakörbe bevonni. Mondhatnám: na, ott van 
az igazi helye ennek a vitának, mert ez nem szándék és nem hozzáértés kérdése, 
hanem kőkemény pénzügyi, egyensúlybeli, hiánycsökkentő vagy hiánynövelő 
kérdéskörhöz tartozik.  

Önök ugyanúgy tudják, mint ahogy mi, az elemzők figyelik, hogy a 3 százalékos 
költségvetési hiány tartható-e, ezt minden évben megkérdőjelezik, mi minden évben 
elmondjuk, hogy igen, aztán minden évben be is tartottuk, de megint előjött ez a 
kérdés. Látjuk tehát, hogy az EU ki van hegyezve a magyar gazdaságnál a 3 százalékos 
hiány betartására vagy be nem tartására, és ugrásra készen állnak, hogy azonnal 
valami büntető szankciót indítsanak, ha netán nem kerülne betartásra – eddig mindig 
betartottuk. Valószínű tehát, hogy egy pénzügyminiszter, egy nemzetgazdasági 
miniszter fejében ennél sokkal súlyosabb kérdések tolonganak, amikor egy egyszerű 
áfacsökkentési kérdésről mi itt szakmailag beszélünk, azaz hogy veszélyezteti-e 
Magyarországot egy újabb túlzottdeficit-eljárás megindításával, aminek a 
következménye elvezethet – nem került még erre sor, és nem is fog, de elvezethet – 
netán uniós pénzek megvonásához is. Na, ez az igazi nagy kérdés, valószínű, egy 
nemzetgazdasági miniszter fejében, és ezért roppant óvatos egy jónak tűnő ötlet 
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egyszerű végrehajtásánál, jónak tűnő ötlet, hogy csökkenteni kellene az élelmiszerek 
áfáját.  

Összességében tehát ezért, merthogy keverednek a pillanatnyi, megoldásra 
váró érdekek, amelyek döntő többségét véleményünk szerint a kormány megoldotta, 
és keverednek a stratégiai, hosszú távú tervezési szándékok ebben az indítványban, 
valamint mert van olyan, amivel eleve nem értünk egyet, mert az alapelveinket 
sértené, nem javasoljuk támogatásra ezt a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Mert amennyiben 
nincs, akkor megadom először a szót az előterjesztőnek viszonválaszra, és majd a 
kormány képviselőjének is.  

Harangozó Gábor István (MSZP) viszonválasza 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, 
elnök úr. Először is kezdeném azzal, hogy ez az előterjesztés tíz pontból áll, tíz javaslat 
van benne, a tíz javaslatból három olyan javaslat van, amely valóban nem a 
krízishelyzetre adandó gyors reakcióról szól, hanem az ágazatnak a hosszabb távú 
megerősítését tűzte ki célul. Ebből, ahogy én ezt a vitát most végighallgattam, egy van 
olyan, ami megosztja a jelenlévőket vagy a politikai szereplőket, hozzátenném: így, 
ahogy egyébként a javaslatban le van írva, így még én is pontatlannak érzem, hiszen – 
már korábban is kifejtettem az ezzel kapcsolatos álláspontomat – nem helyes 
szerintem az, hogyha a nagygazdaságok mindenféle megkötés nélkül kapják meg ezt a 
támogatást, de mi azt javasoltuk, és én továbbra is azt tartanám célszerűnek, hogyha a 
foglalkoztatási költségek beszámíthatóak lennének, de ezt a vitát most ne nyissuk meg 
újra, csak akkor ezzel kiegészítettem, hogy jól lehessen érteni az álláspontunkat, ami 
nem változott meg, csak itt kicsit pontatlanul lett megfogalmazva. Na, de ez akkor is a 
tízből egy javaslat, amit akár egy többségi szavazással el is lehetne hagyni, a többi 
kilencben, ha jól értettem, akkor nincs olyan, amivel ne értenénk egyet.  

És akkor itt fölmerült az áfa kérdése. Az elnök úr helyesen mondta, hogy ez 
költségvetési kérdés. Mi nyújtottunk be csak az áfacsökkentésre, az alapvető 
élelmiszerek áfájának a csökkentésére, felsorolva taxatíve, hogy mi tartozik ide, ahogy 
ezt az elnök úr is említette, egy javaslatot, amelyet a Költségvetési bizottság meg is 
tárgyalt, és ott a többség még napirendre sem tűzte. Én azt gondolom, hogy mi itt az 
asztal körül nem kell hogy győzködjük egymást, hogy miért fontos az áfának a 
csökkentése, mindannyian ismerjük azokat a számításokat, amelyek egyébként arról 
szólnak, hogy költségvetésileg egy viszonylag gyorsan megtérülő bevállalás lenne, 
hogyha lemondanánk arról az áfabevételről, amit egy egyszámjegyű áfa jelentene az 
alapvető élelmiszereknél, és már viszonylag rövid távon a költségvetési hatásai is 
pozitívak egy ilyen lépésnek. Ha ebben itt egyetértünk, és mindannyian úgy 
gondoljuk, hogy ezt meg kéne lépni, akkor az csak pont megerősíti azt, hogy ezt a 
határozati javaslatot érdemes napirendre tűzni, legfeljebb egy javaslatot nem fognak 
belőle támogatni, azt ki lehet húzni, a többi meg megy, és segíti a tárcát, segíti az 
egész agrárszektort ebben a vitában, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját 
költségvetésileg kivitelezhetőnek tartjuk-e vagy nem, tehát ez szerintem egy jó 
lobbitámogatást is tud nyújtani pont most, a költségvetés vitája előtt azoknak, akik az 
agrárium helyzetét akarják erősíteni, javítani. Tehát, igen, elismerem, hogy ez az 
áfakérdés nem egy, a válságra adandó gyors, azonnali intézkedés, hanem egy 
hosszabb távú, stratégiai kérdés, viszont az általam elmondottak alapján időszerűnek 
tartom, hogy pont most mégis tartsuk meg ezt a határozati javaslatban, és ezért 
kérem, hogy támogassák. Ennyit a határozati javaslatról.  

Viszont az államtitkár úr a gyümölcskrízis uniós alapjával kapcsolatban azt 
mondta, hogy itt nem volt semmilyen mulasztás, és nem is maradtunk le semmiről. 
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Akkor nem értem, hogy az MVH elnökhelyetteseit és a sajtósait hogy rúghatták ki 
arra való hivatkozással, hogy ők itt ebben mulasztottak (Közbeszólás a kormánypárti 
képviselők soraiból: Sehogy!), tehát akkor valami itt ezzel nem stimmel. Szeretném 
kérni, és megköszönném azt, hogyha a határozati javaslattól függetlenül erre tudna 
valamilyen magyarázatot adni.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Megadom a szót a kormány képviselőjének, államtitkár úrnak. 

Dr. Nagy István (Földművelésügyi Minisztérium) válaszai 

DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
szépen. Szeretném akkor elmondani a következőket, hogy a kormány adófilozófiája 
az, hogy a termeléshez kötött terheket igyekszik csökkenteni, és a fogyasztási típusú 
adókat pedig megőrzi. Tehát mindenképpen az a filozófiai igyekezet van, hogy minél 
könnyebben lehessen termelni, minél hamarabb és minél gyorsabban be lehessen 
indítani a magyar gazdaságot, és ennek az elősegítése jelen pillanatban elsőbbséget, 
prioritást élvez. 

Nem beszélve arról, amit már mondtam, hogy a költségvetési fegyelem 
fontossága végtelenül fontos és kiemelt szempont Magyarország életében. 

Legény Zsolt felvetésére, és szeretném itt feloldani ezt a kérdést a degresszió 
bevezetésével kapcsolatosan, már nem áll módunkban technikailag, hiszen augusztus 
1-jéig nyilatkozni kellett a kormánynak erről a szándékáról, és innentől ez a folyamat 
elindult magától. Ehhez már nem beavatkozható és nem megváltoztatható kérdés, 
erről a kormány döntött, innentől ez így működik és így lehet. 

Még volt egy kérdés, az iskolagyümölcs kiterjesztésével kapcsolatosan. 
Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az almalésűrítmény és az almalé kérdése ezt 
megoldja, hiszen az iskolás gyermekeknek nemcsak friss almát, hanem ivólevet is 
fogunk ezután adni. Tehát ez a kérésük és ez az előterjesztésük is meghallgatásra 
talált, azt kell mondjam, hiszen ez a program kibővül, nemcsak az iskolások körében, 
hanem a szociális ágazat terén is kibővítésre kerül ez a program, és egészséges 
magyar gyümölcslevekhez juthat a fogyasztó, szociális téren és az iskola terén 
egyaránt. 

Úgyhogy azt kell mondjam önöknek, én azt gondolom, hogy amiben vita volt 
köztünk, azt szerintem sikerült megcáfolni és kivédeni, a többi javaslat pedig, amiről 
esetleg nem beszéltünk, az pedig a megoldás folyamatában van, ezért nem került róla 
szó. Köszönöm szépen. (Harangozó Gábor István: És az MVH?) 

Ez az indoklás pedig szerintem ellenzéki képviselőtársaim fantáziájának 
színességét mutatja. A két dolog egyáltalán nem függött össze semmilyen 
formátumban sem. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: És különösen nem függ össze a mostani napirendi ponttal. 
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor a szavazáshoz érkeztünk. 
Kérdezem, hogy a tárgysorozatba-vétel szempontjából ki az, aki támogatja a H/1206. 
számú, imént vitatott indítványt. Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) 
Ez 4. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 ellenében. A bizottság nem támogatja 
tárgysorozatba venni az imént tárgyalt indítványt. 
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A mezőgazdasági üzemek jogállásáról szóló T/1315. számú 
törvényjavaslat 

Rátérünk a második pontra, a b) pontra a tárgysorozatba-vétel napirendnél, a 
mezőgazdasági üzemek jogállásáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be T/1315. 
számon a Jobbik több képviselője, és itt most Magyar Zoltán alelnök urat kérném 
meg, hogy mint előterjesztő, ismertesse annak tartalmát. 

Magyar Zoltán (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom már régóta szorgalmazza egy 
üzemtörvénynek a megalkotását, ez elsősorban a kormánynak lett volna a feladata, de 
folyamatosan csak az ígérgetéseket hallottuk, hogy már készülőben van, most éppen 
milyen fázisban tart. Ezekről folyamatosan ugyan tájékoztatást adtak, de végül aztán 
mégsem került benyújtásra, miközben az eredeti tervek alapján, ha jól emlékszem, 
talán 2011 tájékán hangoztak el először azok a felvetések, hogy ennek nagyjából egy 
időben kell megtörténnie a földforgalmi törvény elfogadásával, vitájával. És ezzel 
akkor egyet is értettünk, hiszen a két jogszabály úgy gondoljuk, hogy egymás nélkül 
nagyon nehezen értelmezhető, azok hatásai egymás nélkül még csak meg sem 
jósolhatóak, hiszen komolyan gyakorolnak hatást egymásra. 

Akkoriban még Ángyán József volt az államtitkár, aki felelős volt ezért a 
törvényért, az üzemtörvény megszületéséért, és ő is többször elmondta az én 
kérdésemre is a parlamentben, hogy bizony, 3-4 fontos, a földdel, a magyar vidékkel 
kapcsolatos jogszabály nagyjából egy időben kerül benyújtásra, hogy minden 
képviselő és az érintettek mindannyian tisztán lássanak, és egyben tudják értelmezni, 
egy csomagban ezeket a jogszabályokat. 

Azóta jó néhány év eltelt, és úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább a 
kormányra, és benyújtjuk a saját koncepciónkat. 

Ebben nagy meglepetések nem várhatók, abból a szempontból, hogy a Jobbik 
hű maradt a korábban elmondottakhoz, és talán meglepő, amit most mondok, hogy 
hűek maradtunk a Fidesznek a nemzeti vidékstratégiájához is. Hiszen a most letett 
üzemtörvényi javaslatunk a nemzeti vidékstratégia alapjain nyugszik, és abból is 
sokat merít, annak a logikáját viszi végig, és igyekeztünk mindenhol figyelembe venni 
az európai uniós és a hazai jogi környezetet is, bár nem tagadom, hogy mindkettő 
komolyan nehezítette a feladatunkat. Az európai uniós azok miatt a viták miatt, amit 
már sokszor lefolytattunk itt, többek között a termőföldnek a tőke fejezetben való 
szerepeltetése kapcsán, a hazai akadályok pedig legfőképpen az önök földforgalmi 
törvénye volt, hiszen ahogy mondtam, egy időben lett volna szerencsés a két 
jogszabályt elfogadni. 

Úgy gondolom, hogy a Jobbiknak az üzemtörvény-tervezete képes jelentős 
mértékben javítani a birtokszerkezeten, képes a földforgalmi törvényben meglévő 
hiányosságokat és hibákat részben orvosolni, és összességében egy olyan vidéket, egy 
olyan agrárszerkezetet hozna létre néhány éven belül, amit egyébként önök a 
kampányban és a nemzeti vidékstratégiában megígértek, és amilyen szerintünk is egy 
előremutató, életképes és a vidék megtartó erejét erősítő jövőt vázol elénk. 

Itt összeszedtük pontról pontra, részleteiben az indoklásokat, hogy melyik 
részt, miért tartjuk elfogadandónak és miért tartjuk fontosnak. Én most nem húznám 
azzal az időt, hogy ezt itt felolvassam önöknek, hiszen önök is megkaphatták a 
javaslatot és az indokolást. Hogyha bármelyik résznél felmerül kérdés, akkor állunk 
elébe. 
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Én tényleg úgy gondolom sokadik olvasásra is, hogy kiállja minden igényesség 
próbáját ez a javaslat, és arra biztatom képviselőtársaimat, hogy szavazzák meg. 
Természetesen erre a törvényre is igaz, mint minden másra, hogy attól, hogy 
támogatják itt a bizottságon és a Ház elé kerül, attól még nem kell változatlan 
formában elfogadnunk. A Jobbik sosem állította azt, hogy a bölcsek köve nálunk van, 
minden javító szándékú javaslatot örömmel fogadunk be, illetve önöknél van a 
kétharmados többség, tehát innentől kezdve igazából a véleményünket sem kell 
feltétlenül kikérniük, ha úgy érzik, hogy ez a jogszabály bizonyos pontokon 
módosításra szorul. 

Az ügynek a fontossága és sürgető volta miatt mindenképpen arra kérem 
önöket, hogy támogassák, és tegyünk le az Országgyűlés elé lehetőleg egy olyan 
konszenzusos javaslatot minél előbb, ami képes lesz a most meglévő problémákat 
kezelni.  

Én így bevezetőnek ennyit szántam, és akkor hogyha felmerülnek a kérdések, 
akkor igyekszem rá válaszolni. Annyit szeretnék elnök úrnak jelezni, hogy egy másik 
előterjesztő is jelen van a frakciónkból, Ander Balázs, ő is szeretné kiegészíteni más 
szempontokból ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen. Akkor előterjesztőként Ander Balázsnak is megadom a szót. 

Ander Balázs (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

ANDER BALÁZS (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Ellenzéki képviselőként valóban nagyon furcsa ilyen dolgot kijelenteni, 
hogy mi maradtunk hűek tulajdonképpen a kormányzat által megfogalmazott nemzeti 
vidékstratégiához, de bizony, ez így van. Jó néhány demonstráció alkalmával, nemzeti 
szalaggal átkötött paksaméta formájában átadtuk a nemzeti vidékstratégiát az 
illetékes szerveknek, és annyit kértünk tőlük, hogy legalább az abban foglaltakat 
tartsák be. 

Én magam akkor még közgyűlési képviselőként Somogy megyében nagyon 
megörültem, amikor Gelencsér Attilának a beiktatási beszédét hallgattam, illetve a 
mezőgazdaságra, az agráriumra vonatkozó részeket, hadd idézzek belőle, talán nem 
tekintik ezt időhúzásnak, csodálatos szavak egyébként, tényleg örülnénk neki, hogyha 
ez megvalósulna. 

Azt mondta akkor elnök úr, hogy aki a nagyokat preferálja támogatási 
rendszerekkel, törvényekkel, szabályozókkal, ami eddig ment, az a munkahelyek 
számának csökkenését támogatja. Aki viszont a kicsiket, az önfoglalkoztató 
kisgazdaságokat, háztáji gazdaságokat, aki újraéleszti a vidéket ilyen értelemben, aki 
megpróbál feldolgozóipart idehozni, élelmiszer-feldolgozást, és a többi, és a többi, de 
idézhetnék még szintén másik klasszikust. „Az erős Magyarországon a vidék hivatása 
az élet természetes rendjéhez való ragaszkodás, a falu jövőképe a portáit, határát 
szeretettel gondozó falu, a családi gazdaság jövőképe pedig a megélhetést biztosító 
emberléptékű vállalkozás.” 

Ugye, nem kell mondanom, hogy ki mondta ezeket a szavakat? Bizony, Orbán 
Viktor.  

Teljes mértékben egyet tudunk érteni ezekkel az itt megfogalmazott dolgokkal, 
viszont úgy vagyunk a dologgal, mint anno Széchenyi a pölöskei jobbágyaival, hogy a 
pölöskei jobbágyok, amikor egy birtokvitába keveredtek Széchenyivel, akkor 
odadugták az orra alá a Hitel című munkáját, azt mondták neki, hogy olvasták és 
részint hallották, amit a nagyságos úr jeles műveiben megfogalmazott, és azt 
szeretnék, hogy tettleg tapasztalhassák meg azon arany szavakat. Mi is így vagyunk 
egyébként a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazottakkal, és higgyék el, hogy ha 



 15

végigböngészték az előterjesztést, ezt a törvényjavaslatot, akkor megoldást jelenthet a 
vidék számos problémája számára ez a törvényjavaslat.  

Somogy megye nyilván nem egy speciális megye ebből a szempontból, sajnos 
van még néhány olyan megye, ahol hasonló gondokkal, problémákkal találkozhatunk. 
Én magam történelemtanárként, helytörténészként a megye, különösen annak déli 
része történelmét, gazdasági, társadalmi folyamatait vizsgálva kísérteties 
párhuzamokat vélek felfedezni mondjuk a száz évvel ezelőtti állapotok és a mostani 
viszonyok közt, és az akkori állapotoknak a keserű gyümölcse, úgy néz ki, most kezd 
beérni. Mit is mondott mondjuk Arany Bálint, a református rinyaújlaki tanító? 
„Pusztulunk, veszünk.” Nézzük meg akkor azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek 
most hatnak Somogy megyében, annak is különösen a déli részén! Igen, pusztulunk, 
veszünk. A 246 Somogy megyei településből úgymond 106 került a halálsorra, mert 
10-20, nagyon maximum 30 éven belül ezek a települések ki fognak pusztulni. Tehát 
amíg ilyen birtokszerkezettel találkozunk a mi megyénkben is, de nyugodtan 
beszélhetünk Magyarországról is, akkor itt meddő kísérlet népességmegtartó 
agrárpolitikáról beszélni. Nincsen miről beszélni, sajnos a vidék képe rohamosan 
alakul át.  

Csak a megyéről beszélek akkor újra. 120 ezer lakóingatlanunk van, abból 
20 ezer lakatlan, és zömmel a vidéki, elnéptelenedő, úgymond elgettósodó kisfalvakat 
érinti ez a probléma, de hitünk szerint ez az üzemszabályozás vissza tudná fordítani 
valóban – ahogy Magyar Zoltán képviselőtársam mondta – néhány éven belül ezeket 
a káros folyamatokat, ugyanis a vidéki Magyarország valóban segítségért kiált. Sok 
esetben úgy érezzük magunkat – és tessék elhinni, hogy ez nem valamiféle ilyen 
ellenzéki túlfűtött patetikus lózung! –, mint a bantusztánokba zárt négerek anno 
valamelyik gyarmaton. Tehát nyugodtan fogalmazhatnék úgy is, hogy egyfajta 
időutazásra hívom önöket, de nem kell ehhez időgép, elég lenne elmenni Somogy 
megye valamelyik régi falujába, mondjuk Rinyaszentkirályra.  

Az első felszólalásom alkalmával a miniszter úr kissé megsértődött azon az 
offenzív hangvételen, ahogy előadtam az ottani problémákat. Igen, óriási bajok 
vannak, ugyanis abban a faluban a 3 ezer hektár száz évvel ezelőtt el tudott tartani 
1200 embert, most négyszázan tengődnek a faluban tulajdonképpen munka nélkül, 
vagy hogyha van is munka, akkor az sok esetben közmunka, amit, lássuk be, 
mégiscsak az adófizetőknek kell valahogyan finanszírozni. Ott van a hatalmas nagy 
Benetton-uradalom, hellyel-közzel a maga 8 ezer hektárjával, és munkahelyeket alig-
alig biztosít. Viszont ez a törvényjavaslat nagyon konkrét és nagyon szigorú 
foglalkoztatottsági kötelezettséget írna elő a birtokosok számára.  

Mindenképpen megfontolásra érdemes a dolog, mert így nem mehetnek 
tovább a dolgok. Vészesen pusztul a vidék lakossága, és nagyon-nagyon messze 
kerültünk a Somogyi Imre vagy éppen a Németh László által megfogalmazott kert-
Magyarország gondolatától. A helyben való foglalkoztatottság, a nagy hozzáadott 
értékkel rendelkező kultúráknak a preferálása, az jelen állás szerint fényévnyi 
messzeségben van.  

Tanáremberként, szakiskolai tanáremberként különösen látom egyébként 
azokat a társadalmi problémákat, amelyek pontosan ebből a mezőgazdasági 
helyzetből fakadnak. Egy gyűjtőiskola is a miénk, nyugodtan fogalmazhatok így, ott 
Barcson, a környékbeli falvakból érkezik több száz fiatal. Mit mondjon a pedagógus 
ezeknek a fiataloknak, amikor valóban azt látják, hogy anyja-apja munkát ott helyben 
nem talál, pedig – jelzem, és, bármilyen furcsa, jobbikos képviselőként mondom – a 
környékbeli beás cigányemberek a ’80-as években dolgozni tudtak azokon a 20-
25 aranykoronás földeken, ahol most nyárfaültetvények terpeszkednek, és ezeken a 
földeken huszon-egynéhány vagy éppen harminc évvel ezelőtt a környékbeli 
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konzervgyárak számára termelték a zöldséget, a gyümölcsöt. Viszont ennek a világnak 
sajnos, úgy néz ki, befellegzett.  

Nagyon kérem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy gondolkodjanak el 
mindezen, ugyanis nem csak színtisztán szakmai kérdésekről van itt szó. Önök is 
pontosan tudják, nemzetstratégiai, illetve szociológiai kérdés a vidék földkérdése. 
Ennyit szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők után a kormány képviselőjének 

adok szót.  

Dr. Andréka Tamás (Földművelésügyi Minisztérium) 
véleménynyilvánítása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Én fogok a minisztérium nevében ezzel a kérdéssel kapcsolatban álláspontot kifejteni.  

Az üzemszabályzás a magyar agrárjogban ez idáig tulajdonképpen nem jelent 
meg. Az első eleme, az az Alaptörvény harmadik módosításakor, ha úgy tetszik, egy 
kis csíraként került be az Alaptörvénybe, mely szerint ez egy sarkalatos törvényhozási 
tárgykörbe tartozó szabályozási kérdés. Ugyanakkor Nyugat-Európában a nyugat-
európai agrárjog több országban is ismeri az üzemszabályozást. Két alapvető 
funkciója van: az egyik a birtokkoncentráció, a latifundiumok kialakulásának a 
megakadályozása, a másik az ellentétes irányú folyamat, a birtokok elaprózódásának 
a megelőzése, és ez utóbbi vonatkozásban különösen erős a kapcsolat az úgynevezett 
agrárörökléssel, ami szintén a magyar jogfejlődésből kimaradt ez idáig, és az új 
polgári törvénykönyv sem tartalmaz ezzel kapcsolatos rendelkezéseket.  

Ugyanakkor az üzemszabályozási törvénynek a megalkotása vonatkozásában 
azt látni kell, hogy nincsen szabályozási kényszer. A 2014. május 1-jével lejárt 
földmoratórium vonatkozásában az Országgyűlésnek mindenképpen egy 
törvényhozási feladata volt, megakadályozandó az ezáltal megnyíló földpiacra 
bezúduló keresleti nyomás negatív hatásait, és ezt a feladatot a földforgalmi törvény, 
illetve az ahhoz kapcsolódó végrehajtási jogszabályok ellátták, ellátják, végrehajtották 
azt az igényt, ami a funkciója. Az üzemszabályozás vonatkozásában tehát 
elmondhatjuk, hogy nincsen szabályozási kényszerhelyzet. Indokolt 
üzemszabályozást készíteni, azonban ezt megfelelően előkészítve, megfelelő 
társadalmi, szakmai konzultációk lefolytatását követően érdemes kidolgozni és az 
Országgyűlés elé beterjeszteni, különös tekintettel arra, hogy ennek a szabályozása 
bizony a napi termelést mind a földek használói, mind pedig a földtulajdonosok és a 
feldolgozási lánc következő elemeiben működő szervezetek tekintetében is kifejt 
hatást. Tehát megfelelő, alapos, a nyugat-európai példák tanulmányozását követően 
érdemes üzemszabályozási koncepciót, majd azt követően törvényjavaslatot 
kidolgozni. 

Ettől függetlenül gratulálok annak, aki elkészítette ezt a törvényjavaslatot, 
mert próbált egy koherens rendszert kidolgozni, de én azt gondolom, hogy részben 
olyan kérdések merülnek benne fel, amelyeket az Országgyűlés már a földforgalmi 
törvény vitája során megvitatott, részben olyan kérdések vannak benne, amelyeknek a 
széleskörű társadalmi egyeztetése feltétlenül indokolt. 

Csak kiemelve egy-két elemet: az 500 hektáros üzemmaximumra vonatkozó 
szabály mindenképpen egy olyan elem, ami alapjaiban érinti a magyar termelési 
struktúrát, különös tekintettel arra, hogy a földforgalmi törvény más 
birtokmaximum-mértéket állapított meg, ami aztán a közvetlen támogatások 
tekintetében is hasonló mérőszámmal került rögzítésre. 
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Vagy ugyanilyen kérdés, amivel már foglalkozott a földforgalmi törvény 
vitájával összefüggésben az Országgyűlés, a foglalkoztatási kötelezettségnek a 
mikéntje. Erről én emlékszem, hogy elég súlyos viták voltak, több irányú módosítás is 
érkezett a földforgalmi törvényhez, míg végül aztán az elhagyásra került belőle. 

Ugyanakkor felhívnám főleg az előterjesztők figyelmét arra a rendelkezésre, 
már így arra, hogy mennyire hűek az elveikhez, hogy ebben az üzemtörvényben van 
egy olyan rendelkezés, ami számomra döbbenetes, hogy megnyitná a földtulajdonjog 
megszerzésének a lehetőségét a jogi személyek előtt, ez a törvényjavaslat 31. §-ában 
szerepel. Én óva intenék ettől bármilyen, jogalkotásban előkészítő szerepet végző 
személyt, hogy ilyen irányban tervezzen jogszabály-módosítást elkészíteni. 

Tehát azt gondolom erről a törvényjavaslatról, hogy ennek az Országgyűlés 
általi tárgyalása elsietett, üzemtörvényre szükség lehet, de ennek nem szabályozási, 
hanem ha úgy tetszik, birtokpolitikai vagy vidékpolitikai célok elérése érdekében lehet 
rá szükség, de kellő előkészítést követően szabad csak ezzel az Országgyűlésnek 
foglalkoznia. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdések, észrevételek, 

amennyiben vannak. Pócs János az első jelentkező. 

Kérdések, vélemények 

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 
Képviselőtársaim! Egy dolog miatt kérem, engedjék meg, hogy egy politikusként 
szerintem itt az előterjesztés mellett elég nehéz elmenni. 

A jobbikos képviselőtársunk azt mondta, hogy itt mindenféle túlfűtött 
lózungokat kerülni fog, de ha valaki figyelmesen végighallgatta, meg úgy a lelkébe 
szállt volna, akkor közel állt volna szerintem hozzá, hogy felvágja az ereit. (Ander 
Balázs közbeszól.) Mondhatom? (Ander Balázs: Nyugodtan.) Köszönöm szépen. 

Képviselő úr az éhező négerektől kezdve a száz évvel ezelőtti meg a 80 évvel 
ezelőtti időszakot akarja visszahozni. A nagymamánk sem lesz már menyasszony. 
Tehát 80 évvel meg 100 évvel ezelőtt, hogy mi volt, azt se Európában, se a világon, se 
Magyarországon, azt senki nem fogja visszahozni. Jó dolog ezzel demagóg fórumokon 
etetni az embereket, de ez nem fog működni. (Ander Balázs: Orbán Viktort idéztem.) 
Igen.  

Szeretném önt emlékeztetni arra, hogy akármennyire nem ismerik el, ott, ahol 
ön éhező emberekről beszél, ott a közmunkaprogram megélhetést ad az embereknek. 
Nem elegendőt. Én tegnap még polgármester voltam, és a közmunkaprogrammal 
kapcsolatban, bármennyire is csúfolják, olyan emberekkel találkoztam 
polgármesterként, akik azon panaszkodtak, hogy hogyan tudnának bejutni. Nem 
azon, hogy kevés. Persze, hogy kevés, mindenki tudja. De nem azon panaszkodtak, 
hanem azon, hogy hogyan tudnának bejutni. 

A közmunkaprogram nem hiszem, hogy arról szól, hogy itt sorra fognak az 
emberek éhen halni. A munkavállalóknak adott adókedvezmény, a 
munkahelyteremtő programok, több mint 3 millió ember dolgozik, mint 2010-ben. 
Ilyen gazdasági fellendülés és ilyen munkahelyteremtés Európában meg a világon 
nincs, mint Magyarországon. Ehhez képest ilyen véghalált improvizálni, az elég 
nehéz. 

A vidéken élő emberek számára a képviselő úr ismeri a Hangya programot, a 
kormánynak vagy a minisztériumnak a programját a belső fogyasztás növelésére vagy 
fellendítésére, az új földtörvényt, a családi gazdálkodóknak a 80 százalékos 
támogatását, a kertészet, az állattartó telepek támogatását, ezek nem arról szólnak. Ez 
pontosan arról szól, hogy az ön lakókörnyezetében, ha az embereket esetleg arra 
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biztatná, én is ezt teszem a lakókörnyezetemben, amikor olyan emberekkel 
találkozom, akik mondjuk nem tudják a gázszámlát kifizetni és bemennek az 
önkormányzathoz segélyért, pedig lehet, hogy a kályhát akkor vissza kellene állítani, 
mint ahogy például a szüleimnél is vissza van állítva, és fával fűtenek, vagy az 
istállóban, ahol fűnyíró van, ott lehet, hogy egy-két csirkét meg disznót kellene 
tartani, nem pedig arra gerjeszteni, hogy vágják fel az ereiket. 

Az a program, ami elindult, amit itt röviden próbáltam felsorolni, az nem arról 
szól, hogy itt, mint a négerek, éhen fognak halni az emberek. Segítsen abban, hogy 
akár az új földtörvényt, akár az üzemgazdasági törvényt az emberek megértsék, 
elfogadják és támogassák. Bocsánat, elnök úr. 

 
ELNÖK: Harangozó Gábor alelnök úr jelentkezett. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Először is egy kicsit furcsállom a minisztériumnak azt az indoklását, 
hogy nincs szükség üzemtörvényre vagy nem időszerű, vagy nincs semmi sürgető 
dolog abban, hogy legyen üzemtörvény, hiszen maga ez a kormánytöbbség rakta be az 
Alaptörvénybe annak az igényét, hogy ilyen üzemtörvény szülessen meg. És igazából 
azt, hogy a földtörvény milyen hatást fog elérni és milyen mezőgazdasági szerkezet 
fog kialakulni Magyarországon, azt egy üzemtörvénnyel együtt lehet csak eldönteni, 
önmagában maga a földforgalmi törvény csak nagyon lassú folyamatokat indít el, de 
abból a vidék helyzetének a megoldása gyorsan nem fog keletkezni. 

Én abban egyetértek az előterjesztővel, hogy ami ma vidéken van, az 
tarthatatlan, ott sürgős beavatkozásra lenne szükség. 

Valóban teljesen elnéptelenednek a falvaink, Somogyban, ami van, főleg a déli 
részen, az úgy, ahogy az előterjesztő mondta, nem hiszem, hogy nagyon túlzás volt, 
bár - hogy is mondjam - nagyon képletesen fogalmazta meg Ander képviselőtársunk 
azt, ami ott történt. De nem volt túlzó az, amit állított, nekem ez a meggyőződésem. 

Az, hogy megfogalmazzuk a problémákat, az még önmagában nem elég, hanem 
valóban megoldásokat kellene tenni. Ebben az, hogy legyen egy üzemtörvény, ami új 
kereteket tud felrajzolni, az szerintem egy fontos és elengedhetetlen része az előttünk 
álló munkának, de emellett sok minden mást is meg kellene tenni, például egy olyan 
intézményrendszert kiépíteni, ami a helyi gazdaságok fejlődését tudná megteremteni. 

A helyi gazdaságok ahhoz, hogy ki tudjanak alakulni és fejlődni tudjanak, 
ahhoz persze, kell egy kiindulópont, és nyilvánvaló, hogy az a mezőgazdasági 
szerkezet, ami ma van, az nem segíti elő a helyi gazdaságok fejlődését, és az a 
támogatáspolitika sem, ami kialakult. 

Ez nem jó egyébként arra sem, hogy a nagyobb gazdálkodókat arra serkentsük, 
hogy több embernek adjanak munkát, meg arra sem jó, hogy a kicsik életképesen 
nekiálljanak valamit csinálni. Tehát most egy köztes állapot van, ami szerintem 
fenntarthatatlan. Valamilyen irányba el kell mozdulni, és jó lenne, ha eldöntené a 
minisztérium, vagy eldöntené a kormány, a kormánypárt, hogy az az irány, amit 
Orbán Viktor is, és több fideszes politikus megfogalmazott, ami a vidékstratégiában le 
van írva, vagy az az irány, amit egyébként más intézkedésekkel elősegítenek. A kettő 
igen nagy ellentmondásban van egymással, tehát amiről beszélnek, meg ami történik, 
az valóban nehezen összeegyeztethető egymással. 

Ezért azt mindenképpen támogatjuk, hogy legyen üzemtörvény, hogy ezt 
kezdjük el megtárgyalni, ezért én azt, hogy ezt vegyük napirendre és tárgyaljunk róla, 
azt mindenképpen támogatandónak tartom, és ezért ezt a mi frakciónk támogatni is 
fogja. Nyilvánvalóan van több olyan részlet, amit mi máshogy látunk, máshogy 
tartanánk célszerűnek, hogy megoldjuk, de hogy valamit tenni kell, az biztos, ezért én 
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üdvözlöm, hogy behozták és dolgoztak vele, és azt javaslom, hogy kezdjük el 
megvitatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? Parancsolj, Sallai R. Benedek! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Mi is áttekintettük ezt a jogszabálytervezetet és nagyon bízom benne, hogyha 
egyszer az LMP kormányozni kezd, akkor olyan ellenzéke lesz, aki ilyen konstruktív 
javaslatokkal fogja segíteni a munkát, mert erre azért a rossz szándékú sem nagyon 
mondhatja azt, hogy ne lenne egy konkrét javaslat. 

Nem olyan régen kérdeztük meg miniszter urat itt, a meghallgatáson, hogy 
miért nem haladnak ezek a jogszabálytervezetek, és azt mondta válaszként, hogy 
miért nem dolgozik az ellenzék, miért nem tesz le konkrét javaslatot. 

Most bekövetkezett az, hogy tessék, akkor itt a konkrét javaslat, van miről 
vitázni. Összességében teljes mértékben alkalmasnak ítélem arra, hogy a társadalmi 
egyeztetés erről megkezdődjön, alkalmasnak ítélem arra, hogy a parlament 
megkezdje erről az egyeztetéseket. 

Tehát itt szerintem a rosszindulatú embereknek is el kell ismerniük, hogy egy 
megfelelő kompetenciával előkészített és alapos jogszabálytervezetről van szó.  

A főosztályvezető úr említette, hogy kinyitná a lehetőséget a jogi személyeknek. 
Azért, gondolom, azt is látta a főosztályvezető úr, hogy ugyanakkor korlátozza is a 
lehetőségeket, mert azoknak a társaságoknak a magánszemély tulajdonosai kapcsán, 
akik bekerülnek a társas vállalkozásba, ugyanakkor hatálya van a birtokkorlátnak, 
tehát ugyanúgy nem jelentene ilyen kockázatot. Én nem mondom azt, hogy ne 
vitassuk ezt meg, nem mondom azt, hogy egy szakaszt ne vegyünk ki belőle, de 
ugyanakkor egy korlátot is teremt, mert nem lehet valakinek magántulajdonként is 
földtulajdona, meg nem lehet úgy is, hogy ugyanaz a magánszemély társas 
vállalkozásban tulajdonos, és ott is társas vállalkozás a tulajdona. Tehát a korlátot 
megtartja, és a birtokmaximumot kezeli, tehát kivédi a jogszabálytervezet 
véleményem szerint ezt a hátteret. 

Nagyon-nagyon problémásnak érzem azt az érvelést, hogy nincs szabályozási 
kényszer. Sok minden másra sincsen szabályozási kényszer, és ennek ellenére egy 
jogrendben, azt gondolom, a parlament dönthet arról, hogy mi az, amit szabályozni 
kíván, és mi az, ami szükséges, és mindemellett jó néhány korábbi fideszes 
céliránnyal ez teljes mértékben összhangban van.  

Hadd mondjam el, hogy nagyon-nagyon problémásnak érzem azt az 
álláspontot a kormány részéről, amikor arról beszél, hogy a földforgalmi törvény 
megoldotta ezeket a problémákat. Szerintem a főosztályvezető úr is tudja jól, hogy 
kell hozzá öt-tíz év, mire látni fogjuk azt, hogy a földforgalmi törvénynek a 
földbirtokstruktúrára milyen hatásai voltak. Nem látunk rá, tehát jelen pillanatban 
évek kellenek, mire látni fogjuk. Elmondtuk több alkalommal itt jogszabály-módosító 
javaslatokkal, a mi szakmai véleményünk az, hogy rosszul kezel és kiskapukat hagy. 
Az önök véleménye az volt, hogy nem teszi ezt meg, mert benne hagyja a maximumot. 
Pont mikor a degresszív rendszer kialakításáról volt szó, szintén a miniszter úr azt 
mondta nekem egy, a parlamentben adott válaszában, hogy nem szabad félnem attól, 
hogy felaprózódnak majd a nagy társas vállalkozások, mert ez nem fog bekövetkezni – 
de én attól még félek tőle, mert a jogszabályi lehetősége megvan annak, hogy 
bekövetkezzen. Ez az üzemszabályozási törvény lehetőséget ad arra, hogy ezt 
kikerüljük, ez beleteszi azokat a biztonsági fékeket, amelyek a helyes birtokstruktúra 
kialakításához most szükségesek.  
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Ebből adódóan teljes mértékben amellett érvelnék, a tisztelt bizottsági tagokat 
arra kérném, főleg a kormányoldalt arra kérném, hogy támogassák bizalommal ezt a 
tárgysorozatba-vételt, hogy megvitathassuk, mert ez teljes mértékben a kormány 
célkitűzéseit segíti elő. Hogyha megnézik a földforgalmi törvénynek a 
preambulumában megfogalmazottakat, azt, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
helyreállítását miként kell megvalósítani, miként kell javítani a vidék 
népességmegtartó erejét azáltal, hogy a mezőgazdaság foglalkoztatása javul, ez 
kizárólag ezt a célt szolgálja. Az, amit a degresszív támogatási rendszerrel a kormány 
bevezetett, az e nélkül a szabályozás nélkül semmit nem ér, mert minden további 
nélkül aprózódhatnak a gazdaságok. Ezzel lehet valós fékeket és gátakat vetni ennek, 
és ezzel lehet elérni azt, hogy Magyarország legnagyobb természeti erőforrása, a 
termőföld, amire foglalkoztatást, gazdaságot és népességmegtartó erőt lehet építenie 
a vidéknek, az valóban azt a célt szolgálja, amit akár a vidékstratégiában, akár a 
földforgalmi törvényben, akár számos más célkitűzésében a Fidesz kitűzött. Ez ennek 
egy kiváló eszköze, egy kiváló lehetőség, és önöknek megvan a kétharmada ahhoz, 
hogy ebbe belenyúljanak, ezen változtassanak, ha valami nem tetszik, de maga az 
eszköz, ez a jogszabály tökéletes eszköz lehet.  

Amikor azt nézzük, hogy most egy nagyon sikeres eredményt zártak az 
önkormányzati választásokon is, amihez – nem itt van az ideje, de – nyilvánvalóan itt 
is gratulálok, ha már felmerül, azt kell megnézni, hogy ezt a hatalmat, amit kapnak a 
magyar választóktól, mire használják. Ez egy tökéletes lehetőség, hogy arra 
használják, ami segítheti a vidéki népességmegtartó erőt. Volt már, hogy nem 
értettem egyet Ander Balázs képviselőtársammal, de meg kell mondjam, hogy én 
Szolnok megyeiként szintén teljes mértékben egyetértek azokkal a képekkel. Azt 
gondolom, szerintem Pócs képviselő úr is reális emberként két lábon állva a földön 
tudja, hogy a Közép-Tisza mentén Tiszaburától felfelé egy halom település 
ugyanezekkel a társadalmi gondokkal küszködik, mint amelyekről itt szó volt, 
Somogyban, és sajnos ez a pusztulunk, veszünk, ez nem Somogyot jellemzi, ez a 
magyar vidéket jellemzi, és a mezőgazdaság foglalkoztatópotenciáljának a javítása 
erre teremthet megoldást.  

Emiatt én nagyon-nagyon nagy tisztelettel kérem önöket, hogy teremtsük meg 
a lehetőségét a tárgysorozatba-vételnek, hogy megkezdődjön a párbeszéd, 
megkezdődjön a társadalmi egyeztetés, teremtsék meg a lehetőségét, hogy ez mielőbb 
segítséget nyújtson a földforgalmi törvénynek az önök által meghatározott célok 
eléréséhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdező, hozzászóló (Senki nem jelentkezik.) nincs. Röviden 

szeretnék én is néhány gondolatot hozzátenni. 
Az nekem különösen tetszik, hogy az ellenzéki képviselők mindegyike 

támogatja most ezt az indítványt, holott ennek az indítványnak olyan tartalmi részei 
vannak, amelyeket egyébként a földforgalmi törvénynél élesen, egymással 
ellentétesen ítélt meg akkor az LMP, a Jobbik és az MSZP. Itt megemlítem a most 
benyújtott változat alapján az 500 hektáros maximális birtokméret megjelölését, 
ebben az MSZP azt mondta, hogy még az az 1200 hektár is, amit az LMP és a Jobbik 
folyamatosan túlzó nagynak tartott, azt az MSZP folyamatosan kicsinek tartotta, sőt 
még az 1800 hektárt megengedő, állattenyésztés, vetőmagtermesztés esetén 
lehetséges maximálisan 1800 hektárra kiterjedő földhasználat területnagyságát is 
kicsinek tartotta, és az állattenyésztés összeomlását, végül nemzethalált vizionált, ha 
ezen nem lesz változtatás – most pedig azt halljuk itt az MSZP képviselőjétől, az 
alelnök úrtól, hogy ők nagyon szívesen támogatnák, hogy ez az indítvány kerüljön be, 
hogy végre beszélgethessünk róla. Kíváncsi lennék a 13. § (1) bekezdésénél hogyan 



 21

vélekednének mind a ketten a támogató nyilatkozatukban, hogy ezen a jogcímen, 
ezen a szakaszon hogyan vitatkoznának össze.  

Sallai R. Benedeknek annyit hadd tegyek hozzá, hogy véleményem szerint nem 
igaz az a feltevés, hogy a nagy üzemméretekkel rendelkező vállalkozásokra nem fog 
hatni az a degressziós mérték, merthogy elaprózzák, direkt szétírják alacsonyabb 
üzemméretekre a területeket. Az a helyzet, hogy ezt nem tudják megtenni, azért nem 
tudják, mert most egy megkötött bérleti viszony van, amit ugyan fel tudnának 
mondani, de van egy kis probléma – gyakorló gazdálkodó vagy, tehát te pontosan 
tudod ezt -: hogy ki kell függeszteni, és itt bizony már kőkeményen a helyben lakó 
természetes személy gazdálkodó egyszerűen kibérelheti a kifüggesztés értelmében az 
addigi bérlőtől ezt a földterületet. Tehát óriásit kockáztat az a nagyüzem, amely most 
az 5 ezer hektárt szét akarja szedni négy darab 1200 hektáras alá vagy öt darab 
1200 hektáras alá, mert elvesztheti mindet, amelyiket kifüggesztette, a helybeni 
gazdák egyszerűen meg fogják előzni a bérleti sorrendiség miatt. Tehát azért ez nem 
egyszerű játék, látjuk is, hogy nem is kezdődött el ilyen mozgás egyelőre, sokkal 
fontosabbnak vélik ezen nagyüzemek, hogy megtartsák mégis azt a nagy 
üzemméretet, annak ellenére, hogy látják, hogy 1200 hektár fölött valóban egy 
komoly elvonás fog bekövetkezni. Véleményem szerint tehát ez így egyelőre nem igaz.  

Ami az előterjesztést illeti, véleményem szerint nem koherens, tehát a 
földforgalmi törvényhez ezt roppant nehéz lenne beilleszteni. Van egy-két olyan része, 
amire magam is azt mondom, hogy azt egyszer meg kell vitatnunk, ha a kormány 
sokkal szélesebb látókörrel beterjesztene egy üzemszabályozási törvényt, mondjuk 
hogy egy magánszemély hány üzemben lehet érdekelt. Ez azért egy súlyos kérdés 
véleményem szerint, és ezt nem tisztáztuk a földforgalmi törvénynél, és véleményem 
szerint is helyes az az álláspont, hogy egy magánszemély bizony csak egy üzemben 
lehet érdekelt, ha az őstermelő, akkor abban az üzemben, ha zrt., akkor meg abban az 
üzemben, de nem többen. Ezt mindegyik üzemszabályozási törvény kezelte egyébként 
Európában, és mindegyik odajutott, hogy egy természetes személy csak egy üzemben 
lehet érdekelt. Néhány súlyos kérdést tehát valóban feszeget, de összességében 
messze nem koherens, mint említettem, a földforgalmi törvénnyel, amelyhez nem 
nyúl hozzá, de közben hozzányúl, mert az üzemmérethatárokat itt elkezdi feszegetni.  

Mi több, megemlíti az előterjesztő is és az ellenzéki képviselők is, hogy az 
általunk elfogadott, a földforgalmat szabályozó törvény csak hosszú távon fejti ki a 
hatását. Igen, egy nagyon kemény vita zajlott le már itt a jogászok és a miáltalunk 
szakmainak nevezett társaság között, mégpedig az, hogy szabad-e, lehetséges-e a 
megkötött szerződéses viszonyokba belenyúlni. És sajnos arra a következtetésre 
szorultunk, és kénytelenek voltunk elfogadni a nagyobb jogi ismeretekkel rendelkező, 
e szakterületen dolgozó munkatársak véleményét, hogy nem lehet kikényszeríteni 
földeladást és földbérlést megszüntetni, mert száz százalék, hogy az alkotmányellenes 
lesz, ha nem itt, Magyarországon, akkor az EU bírósága fogja ezt megsemmisíteni. 
Ezért van az, hogy az öt-tíz-húsz évre megkötött földbérleti szerződések kifutása után 
fogunk tudni csak beállni az 1200, netán 1800 hektáras üzemhasználati méretre.  

Tehát az az elképzelés - és ha jól értem, az az elképzelés -, amit most itt a 
Jobbik javasol, hogy azonnali üzemméret-betartást rendel el 2015. december 31-ig, 
kényszerített földeladást és földbérlet-felmondást. Én nem hiszem, hogy ez kiállná a 
jogállamiság és az alkotmányosság kérdéskörét. Én nem hiszem, ugyanis ezt a kérdést 
mi magunk már egyszer megvitattuk. Sajnos, azt kell mondanom, hogy a jogi 
apparátus sokkal súlyosabb érvrendszerrel bizonyította be, hogy ez nem állja ki az 
alkotmányosság kérdését, tehát ne próbálkozzunk meg kényszerített tulajdon- és 
bérleti jog, szerzett jog érvénytelenítésével. Én nem vagyok jogász, de sok mindent 
megértettem az akkori üzenetekből. Tehát ahol ilyen szerzett jogot kikényszerítve 



 22

akarnak érvényteleníteni, az rendszerint alkotmány előtti bukáshoz fog vezetni, 
vagyis most Alaptörvénybe ütközőnek fogják várhatóan minősíteni. 

Ugyanígy van még két részterület, amit ha jól értek, így vezetem mindig fel, 
hogy a családtagok összességére is próbálja a maximális birtoknagyságot összevonni. 
Ez szintén megfutott kérdés mielőttünk, habár ezt önök lehet, hogy nem látták kívül, 
de házon belül ezek a kérdések természetesen a földforgalmi törvénynél felmerültek. 
Itt roppant nagy kérdés, hogy csak azért korlátozhatjuk-e mondjuk egy gyermek vagy 
egy feleség földszerzési jogát, merthogy a férj vagy az apa már szerzett földet. Hogy 
belefér-e ez a szerzés és a vállalkozás szabadságának uniós és minden más alapjogi 
rendszerébe? Hogy csak azért szenvedjen valaki hátrányt, mert az ő férje, az ő 
felesége, netán az ő édesapja már szerzett időben őelőtte termőföldet és 
üzemtulajdonos lett netán. 

Itt szintén ebben az iszonyú nagy jogi vitában azt mondták, hogy ez nem fér 
bele valószínűleg, nem tudjuk kivédeni, az alapjoggal, netán az uniós alapértékekkel 
szembeni vitában nem tudjuk megvédeni ezt a felvetésünket. És mondom: itt újra 
előjön. 

Értem az üzenet lényegét, amit utána politikailag mindig fel is fűz a Jobbik, az 
oligarchák kialakítása, stb., stb., de az a helyzet, hogy ezt a jelenlegi jogi keretek 
között ebben a módban az az érzésem, hogy nem lehetne törvényerőre emelni, vagy 
lehetne, de ennek a törvénynek a halálához vezetne, majdnem biztos vagyok benne. 

És akkor egy nagyon izgalmas kérdés a részvételi kötelezettség az üzemekben. 
Itt eljutunk addig a kérdésig, hogy mezőgazdasági üzemet lehet-e társas vállalkozási 
formában egyáltalán üzemeltetni. Ide jutunk el. Ha előírjuk a részvételi 
kötelezettséget, akkor ezek szerint megszüntetjük, hogy részvénytársasági formában 
is lehessen üzemet működtetni, merthogy minden részvényesnek személyesen részt 
kellene venni az üzem működtetésében. Ezt írja elő, ezt kéri az előterjesztő. Ezzel 
viszont fizikailag megszüntettük azt a lehetőségét egy vállalkozásnak, hogy ő 
választhasson a vállalkozás formái között, azaz kötelezően előírnánk, hogy csak 
egyéni, netán betéti társasági formában működtethetné ezt az üzemét, és kizárjuk 
innentől kezdve a kft. és a részvénytársasági formában való működtetést, merthogy 
nem fogja tudni teljesíteni a személyes részvételt ezekben az üzemekben. 

Tartok tőle, hogy ez megint uniós alapjog és egyéb jogellenességhez vezetne el, 
ha ezt feszegetnénk, ezt a kérdést. Értem a logikáját, hogy ne tőkés befektetők 
üzemeltessék, és önök szokták mondani, hogy bérmunkát végeztessenek, stb., stb., 
erre megint nagyon klasszul fel lehet fűzni az önök által használatos szófordulatokat, 
de sajnálatos módon olyan jogszabályi ellentéteket gerjesztenénk ezzel az 
előterjesztéssel, ami az ebben sértettek azonnali Alkotmánybírósághoz, netán EU-s 
bírósághoz való fordulását eredményezné, és szinte biztos, hogy ennek a 
jogszabálynak a halálához vezetne. 

Tehát én három olyan területet is meg mertem célozni, amely ebben a 
formában biztos, hogy kár volt ennyit dolgozni érte, mert azonnal a nullás jogi 
kategóriába vinné ezt az egész előterjesztést. 

Nem szeretnénk támogatni ezt a formáját az üzemszabályozásnak. Valóban az 
egy kérdés, hogy az üzemszabályozásban nincs kényszerünk, mert láthatólag a 
működőképesség mindenben biztosított, de van egy-két olyan kérdés, amit várhatóan 
az üzemszabályozással el kell döntenünk a későbbiek folyamán. 

Sallai R. Benedek. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Csak reagálni szerettem 

volna elnök úr néhány gondolatára, elsőként is arra, hogy a felaprózódás 
megkezdődik vagy nem kezdődik meg. Én nem azt mondtam, hogy megkezdődött, 
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hanem azt, hogy megvan a lehetőség rá. Azzal tisztában van elnök úr is, hogy 
gyakorlatilag az előhaszonbérleti szerződések lehetőségei azonos feltételekkel 
teremtődnek meg, és nem véletlen lehet annak a jelenségnek a megjelenése, hogy egy 
év alatt az aranykoronánkénti földhaszonbérlet összege több mint megduplázódott 
számos területen. 

Ez azért jelenthet érdekességet és lehetőséget, mert a nagy társas vállalkozások 
és mezőgazdasági vállalkozások tulajdonosi hátterében jó néhány esetben a 
tulajdonosok önmaguk is nagy földbirtokokkal rendelkeznek. Ebből adódóan 
nyilvánvalóan nem azt a megoldást választaná egy ilyen, hogy magánszemélyekkel 
kötött szerződéseket oldjon fel, hanem azt, hogy a saját vagy családtagjai által, és 
utána olyan földhaszonbérleti szerződéssel függessze ki, amely feltételek azért a 
legtöbb kisvállalkozás számára nem vállalhatók. 

Nem azt mondtam, hogy elindult, hanem azt, hogy a jelenlegi szabályozás erre 
lehetőséget és teret ad, és ezt a kiskaput. Erre megint évek kellenek majd, az MVH 
adattárából megnézni, hogy az igénylés hogyan alakult. Most jelen pillanatban én a 
megelőzés elve mellett érvelek, nem pedig azt, hogy tudjuk. 

Elnök úrnak hadd mondjam, de most már tényleg nem tudom, hogy kivel 
érveljek, hogyha itt képviselőtársaimnak nem sikerül nyomósan érvelni Orbán 
Viktorral, de akkor legalább azzal hadd érveljek, amit elnök úr elmondott.  

A legnagyobb mulasztása a mezőgazdasági kormányzatnak pont az, amit el 
tetszett volt mondani, mégpedig az, hogy nem szabályozza a földtulajdonszerzés 
során azt, hogy a gazdálkodási, mezőgazdasági termelési egységek hány formában és 
hány tulajdonban valósulhatnak meg. Ebből következik az be, amit látunk mondjuk 
Csányi Sándor birodalmában vagy egy halom más lehetőségnél, hogy bizony, a társas 
vállalkozások tulajdonában lévő társas vállalkozások tulajdonában lévő társas 
vállalkozások sokasága kezd el egymástól függetlenül termelni. És ennek a kivédésére 
lenne szükség. Tehát ön kimondta azt a kulcsszót, ami a legfontosabb szabályozásként 
meg kellene hogy jelenjen, és erre tökéletesen lehetőséget teremt önöknek a 
kétharmad. De négy év alatt nem történt erre előrelépés, és ezért tartom azt, hogy 
miután egyetértve a célokkal, érdemes lenne ezt megvitatni. 

És még egyet hadd mondjak már el, hogy tetszett volt mondani azt, hogy 
jogászok elmondták, hogy a megszerzett földbirtok tulajdonjogával kapcsolatos 
kötelezettségeket az eladásra, értékesítésre nem lehet alkotmányosan megvalósítani, 
részben EU-s jogi, részben pedig magyar alkotmányos jog, tulajdonhoz fűződő 
jogviszony vonatkozása miatt.  

Azért hadd mondjam el, hogy pontosan a különadók intézményét erre találták 
ki, hogy ösztönözzenek. Hogyha a nagyobb birtokstruktúrában a nagyobb 
birtokszerkezeteket különadókkal, 98 százalékos adókkal kezdenék sújtani, 
szabadulnának tőle azok, akiknek több van. Megvannak a szabályozási lehetőségek, 
tehát az önök kormányának a kezében ott van a jogszabályalkotás, a 
támogatáspolitika meg az adópolitika, és ezekkel meg lehet valósítani minden ilyen 
eszközt, ami célként megjelenik. 

És a legutolsó dologban, ez a családi tulajdonszerzéssel kapcsolatban: két 
lehetőséget lehet ebben alkalmazni, amit az Európai Unió több tagállamában is 
alkalmaznak. Az egyik lehetőség az, hogy a közös háztartásban élőknek meghatároz 
egy nagyobb birtokméretet. Ez az 1200-as hektáronkénti lehet, hogyha azt mondjuk, 
hogy ezt közös háztartásban értjük. Vagy természetes személyekre értjük, akkor 
viszont egy alacsonyabb, a jelen üzemszabályozási mértékben meghatározott 300 
hektáros üzemméret vagy bármi ilyesmi valósulhat meg. 

Majd ne hívják fel a figyelmemet a tulajdonjog és az üzemméret kifejezésekre, 
mert ilyenkor mindig azzal szoktak jönni, hogy most is van korlátozva a földforgalmi 
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törvényben. Tudom, de a mezőgazdasági üzemméret tekintetében ugyanúgy meg 
lehet ezt valósítani, hogy hogyan is kezeljük a családot. 

Tehát én továbbra is arra kérem, bár már kimondta azt a szót, hogy nem 
támogatják, de én arra kérem, hogy ez miért ne lehetne egy szakmai párbeszéd 
nyitánya ez az előterjesztés, miért ne lehetne az, hogy az önök által javasolt és vitatott 
kérdések módosításra kerüljenek? Tehát megvan a lehetőségük és az erejük ehhez, 
tehát nem kell félni egy párbeszédtől egy politikusnak, főleg, hogyha akkora hatalma 
van, mint önöknek jelen pillanatban a parlamentben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ilyen 98 százalékos adómértékkel egyszer már próbálkozott a 

parlament és a kormány négy évvel ezelőtt a végkielégítések tekintetében, az is 
elbukott az EU bírósága előtt, csak meg szeretném jegyezni. Tehát olyan frappánsnak 
tűnik egy ilyen gondolat, de nem nagyon hajtható végre. És ugyanígy, hogy megvan a 
lehetősége a felaprózásra. Megvan, megvan, de gyakorlatilag a lehetősége vagy annak 
az esélye nulla még egyelőre. Ez olyan, mint amikor a székely bácsit faggatja a 
nagyvárosból jött riporter, egyre nehezebb kérdéseket tesz fel neki, a bácsi mindenre 
nagyon frappánsan válaszol, és végül megkérdezi a riporter, és „bátyám, maga szerint 
isznak-e a halak?” És a bácsi egy kicsit megakad. - „Hogy isznak-e a halak? Hát azt 
nem tudom, de hogy alkalmuk van rá, az biztos.” (Derültség.) 

Tehát az esély megvan, de nem isznak, tudjuk jól. Tehát ön most egy olyat 
mondott itt, hogy megvan a lehetősége, hogy akkor itt az aprózódás elkezdődik. 
Megvan, megvan, de nem tud bekövetkezni az előbb általam indokoltak miatt. 

Az előterjesztőnek, majd a kormány képviselőjének adnék szót a vita 
lezárásaként. 

Magyar Zoltán (Jobbik) viszonválasza 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr, 
és köszönöm a támogató hozzászólásokat mindenki részéről. Az időtényezőre 
reagálnék itt nagyon röviden. Hogyha négy év kétharmaddal nem volt elég, hogy 
kidolgozzanak egy megfelelő jogszabályt, akkor úgy érzem, hogy mégiscsak jogos volt 
az, hogy most ezt benyújtottuk. És szintén a társadalmi vitára és ennek az egésznek az 
átgondolására is bőven lenne lehetőség, hiszen attól, hogy most tárgysorozatba 
vesszük ezt a javaslatot, még a kormánypárti többségen múlik az, hogy a végszavazás 
mikor következne be, tehát igenis lehetne módot találni arra, hogy ezeken, a 
társadalmi vita teljes folyamatán végig tudjunk menni.  

Azt, hogy miért szükséges, és miért van szerintünk igenis egy nyomás a 
kormányon azzal kapcsolatban, hogy minél előbb el legyen fogadva a jogszabály, pont 
az elnök úr fogalmazta meg kiválóan, amikor azt mondta, hogy a nagyüzemek igenis 
megtartják a birtokméreteiket, és afelé hajlanak a földforgalmi törvény ismeretében, 
hogy érdemes ezeket a nagyobb birtoktesteket megtartani. Ez már önmagában elég 
indok szerintem arra, hogy igenis kell egy üzemszabályozási törvény. 

Az, hogy most 500 hektárban vagy konkrétan hány hektárban határozzuk meg 
a birtokmaximumot, az pedig, ismét azt kell mondjam, egy vita eredményeként még 
változhat. Mi ezt tartottuk helyesnek, de természetesen önöknél a lehetőség, hogy 
ezen változtassanak.  

A foglalkoztatási kötelezettségnél a 25 hektárt pedig azért gondoltuk egy ilyen 
bűvös számnak, de természetesen ez is vita tárgya, mert mindannyian tudjuk, hogy 
megyénként ha nem is sok, de egy-két olyan üzem működik jelenleg, amely akár 13-
15 hektáronként is képes egy munkahelyet teremteni, ha pedig léteznek ilyen 
életképes modellek, akkor arra kell előbb ösztönözni a ma még ettől távol lévő 
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üzemeket, gazdaságokat, hogy e felé mozduljanak el, úgyhogy ezt sem tartom 
egyébként érvnek a jogszabálytervezetünk ellen.  

Font elnök úr nagyon ügyesen megtalálta a legérzékenyebb részeket a 
tervezetben… 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Derültség.)  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, valóban mi is úgy 

ítéljük meg, hogy ezek azok a pontok, ahol a legnagyobb vitára lehetne számítani 
legfőképpen Brüsszelben, ezt mi is jól láttuk. Azonban mind a három-négy esetben, 
úgy gondolom, érdemes ezeket a vitákat lefolytatni és megvívni, már csak azért is, 
mert az Európai Uniónak jelenleg hét tagállamában működik üzemszabályozási 
törvény, ezen kívül még Norvégiában és Svájcban is, és ezen elemek, ha nem is így 
egyben, de megtalálhatóak egy-egy üzemszabályozási törvényben, tehát azért 
találnánk szerintem indokot, találnánk védelmet ezen szabályozásoknak, ha másért 
nem, hát azért, mert mindannyian tudjuk, hogy a föld egy annyira speciális jószág, 
aminek azért ki lehet talán harcolni még Brüsszelben is egy speciális védelmet és 
speciális jogi megoldásokat, még ha az korlátoz is – én is elismerem – néhány esetben 
akár alapvető jogokat is. 

Egyetlen mondat még a 31. §-ról, amely a jogi személyek földszerzését 
érintette, ezt kritikaként kaptam a főosztályvezető úrtól. Itt a megszűnésről ír a 31. §, 
és ebben nem látok semmi kivetnivalót. (Dr. Nagy István: 33-as!) A 33-as? Azt is 
megnézem akkor. Ja, igen! Mi ezzel nem értünk egyet, tehát én kijelenthetem, hogy 
nem ez volt vele a szándékunk; ha mégis ezt tudják kiolvasni a jogszabálytervezetből, 
akkor természetesen mi vagyunk a legnagyobb érvelők amellett, hogy akkor ezt 
módosítsuk. A Jobbik természetesen továbbra sem pártolja semmilyen körülmények 
között azt, hogy jogi személy is tudjon termőföldtulajdont vásárolni, úgyhogy ha 
esetleg ilyen hiba került bele, akkor javítsuk ki azt közösen, mert ezt mi sem 
tartanánk elfogadhatónak.  

Az érveket meghallgatva, figyelembe véve és részben érezve azt, hogy bizony 
vannak itt olyan pontok, hogy az elfogadás esetén későbbi jogi viták lehetnek ebből a 
jogszabályból, mindezeket figyelembe véve is azt tudom mondani, hogy arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a jelen javaslatot. Azt gondolom, hogy 
tényleg időszerű, hogy egy üzemszabályozási törvény megszülessen Magyarországon, 
ennek az alapfeltételeit az Alaptörvényben önök már lefektették, illetve a földforgalmi 
törvénynek a gyakorlati alkalmazása is azt sürgeti szerintem, hogy minél előbb 
megszülessen ez a jogszabály. És ami a legfontosabb érv, amivel kezdtük, hogy az 
önök Nemzeti Vidékstratégiájának a logikáján nyugszik az egész szabályozás, innentől 
kezdve még csak azt sem kell sérelemként elszenvedniük, hogyha egy ellenzéki 
javaslatból lett végül is üzemszabályozási törvényük, hiszen nyíltan vállalva 
elmondtuk, hogy bizony ennek az alapjait önök fektették le a vidékstratégiában, csak 
azóta már kilométerekre elkanyarodtak attól a gondolatmenettől. Erre az útra 
szeretnénk ezzel visszarángatni a kormányzati többséget.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: A kormány képviselői akarnak-e reagálni? (Jelzésre:) Nem. 

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

Akkor a szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki tárgysorozatba-
vételre támogatja a T/1315. számú, imént vitatott törvénytervezetet. Aki igen, az 
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kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez négy igen. Ki az, aki nem támogatja ezt, az 
kézfeltartással szintén jelezze! (Szavazás.) Hat ellenében nem támogatjuk.  

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen az előterjesztőknek és a 
kormány képviselőinek a részvételt. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről) 

Elnöki bevezető 

A 2. napirendi pontra térünk rá: Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló ’12. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, ez 
a zárszámadás, amelynek kapcsán az új Házszabályi rendelkezések szerint a témát 
tárgyaló bizottságnak meg kell jelölnie, hogy hányas benyújtott szakaszokkal akar 
majd foglalkozni a vita során. Munkatársaink előkészítették nekünk, hogy a 
benyújtott zárszámadás 1. és 8. mellékletei azok, amelyek döntő többségében a 
miáltalunk érintett területeket taglalják, itt a Vidékfejlesztési Minisztérium, a 
Belügyminisztérium – itt a vízügyi igazgatóságokat találjuk –, az uniós fejlesztések, az 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Nemzeti Földalappal 
kapcsolatos bevételek és kiadások találhatóak. A javaslatom tehát az előterjesztés 
ezen részében az, hogy a bizottságunk jelölje meg, hogy az 1. és a 8. melléklettel 
szeretne majd a vita további szakaszaiban foglalkozni.  

Nekünk most arról kell itt vitát lefolytatnunk, hogy ez az előterjesztés így 
elfogadásra kerüljön-e a bizottság által, vagy a bizottsági tagoknak van javaslatuk 
további szakasz kijelölésére. (Jelzésre:) Parancsolj, Magyar Zoltán! 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Én most konkrét szakaszt nem tudnék megnevezni, mivel nincs előttem a teljes 
tervezet, de arra tennék javaslatot, hogy az áfával foglalkozó részt is vonjuk be a 
bizottság tárgykörébe.  

 
ELNÖK: Megjegyzem, ez a zárszámadás, tehát az előző év, ez nem a 

költségvetés, amit tervezünk, hanem az elmúlt év zárszámadási része. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Akkor is szeretném 

fenntartani a javaslatomat, mert úgy gondolom, hogy fontos tanulságokat lehetne 
levonni azzal kapcsolatban, hogy a jövő évi költségvetést majd hogyan fogadjuk el és 
hogyan tervezzük. Én ennyivel kívántam kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Jó, én nem látom akadályát annak, hogy ezt ne vegyük be a 

tárgyalandó szakaszok részébe, habár én sem tudom most fejből, hogy az áfarészt 
melyik szakasz, melyik melléklet nyitja meg és fogalmazza meg. (Horváth Zoltánné 
az elnökkel egyeztet.) Ezért arra kérem a titkárságot, hogy úgy döntsünk, hogy 
Magyar Zoltánnak ez a kérése befoglalásra kerüljön, és a határozati javaslat majd így 
szülessen meg pontosan.  

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

Akkor kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy az 1., a 8. melléklet, valamint az 
áfarészt tartalmazó mellékletet vegyük fel a tárgyalandó szakaszok közé. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Ezeket fogjuk kikérni tárgyalásra.  

Javaslat a Hungarikum Bizottság két tagjának megválasztására 

Elnöki bevezető 

A 3. napirendi pont a javaslat a Hungarikum Bizottság két tagjának 
megválasztására. Az elmúlt ciklusban, mint tudjuk, a hungarikumokról egy 
törvényjavaslat született, amelynek értelmében a tagokat különféle jogosultsággal 
rendelkező szervezetek választják meg. Két tagot delegálhat a magyar parlament is, 
ezt akkor, az előző ciklusban a Mezőgazdasági bizottság előterjesztésére a parlament 
fogadta el, ők egyébként Lezsák Sándor és dr. Simicskó István. A házelnök úr a 
hozzám mint elnökhöz intézett levelében jelzi, hogy mivel a törvény nem tárgyalja, 
nem taglalja pontosan, hogy a ciklus, a parlamenti ciklus lejártával lejár-e vajon a 
megbízott személyek mandátuma is, habár most abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy mind a kettő előző ciklusbeli küldöttünk egyben újra országgyűlési 
képviselő küldött lett, de ő úgy értelmezi ezt, hogy ciklusról ciklusra meg kell 
erősítenünk, vagy új személyt kell választanunk. Ezért megkért bennünket, hogy most 
is tegyünk javaslatot a parlament elé a Hungarikum Bizottság két tagjára.  

Nem rejtem véka alá, hogy én továbbra is Lezsák Sándort és dr. Simicskó 
Istvánt javasolnám. Közismert, hogy ők a törvény előkészületeiben és 
megalkotásában is rendkívüli szerepet játszottak. Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

A Jobbik részéről ezt a javaslatot nem támogatjuk, és nem a személyek miatt, ezt 
szeretném nagyon aláhúzni, hanem azt hiszem, ha jól emlékszem, kétszer is 
módosítottuk ezt a részt, a Hungarikum bizottsággal foglalkozó jogszabályt, és mind a 
kétszer volt egy olyan határozott álláspontunk és módosító indítványunk, hogy 
minden, a parlamentben frakcióval rendelkező pártnak legyen módja delegálni a 
Hungarikum bizottságba. És mivel ezen véleményünk mellett most is kitartunk, mert 
hiszem, hogy hasznos tagja tudna lenni a jobbikos delegált ennek a bizottságnak, 
ezért nem fogjuk tudni ezt támogatni. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem a 
személyekkel van itt problémánk. 

 
ELNÖK: Igen. Ez azt az apró jogalkotási problémát vetette fel, ezt megvitattuk, 

hogy egyszerűen változik, hogy kik rendelkeznek éppen frakcióval, vagy netán kik 
fognak majd frakcióval rendelkezni, mert ez a helyzet is előállhat a mostani ciklusban 
is. Mivel törvény szabályozza a Hungarikum bizottság tagjainak a delegálását, ezért 
mindig meg kellene változtatnunk az aktuális frakciók létének megfelelően a törvényt, 
de mindenféleképpen, hogy az éppen 4, 3, vagy 5, amit a parlament delegálhat. 

Magyarul: vissza kellene nyúlni a hungarikum törvény megváltoztatásához. 
Jelen pillanatban erről nincs szó, sőt nem is erről van szó, de értettem a Jobbiknak az 
elvi álláspontját. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
szavazunk róla. 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja, hogy javasoljuk továbbra is Lezsák Sándort és dr. 
Simicskó Istvánt a parlament részéről a Hungarikum bizottság két tagjának, és ezt 
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előterjesszem házelnök úrhoz? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással ezt jelezze! 
(Szavazás.) Ez mindenféleképpen többség, 6-an. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság e 
két személyt fogja javasolni házelnök úrnak az előterjesztésre. 

Egyebek 

A negyedik napirendi ponthoz, azaz az egyebekhez érkeztünk. Szeretném 
jelezni, amit bizonyára észrevettek - és talán az ülésünk legelején kellett volna 
említenem, és ezért elnézést kérek -, hogy Dankó Béla szeptember 15-étől a 
bizottságunk tagja, egyébként a parlamentben erről döntöttünk, tehát onnan is 
lehetett erről tudni. Ő váltotta fel Vantara Gyulát, aki egy másik bizottságban kapott 
megbízatást a Fidesz-frakció részéről. 

Ugyanakkor egy kérdésben szeretném, hogyha állást foglalnánk. Az ellenőrző 
albizottság éppen akkor került összehívásra, amikor Vantara Gyula már lemondott, 
de egyben az ellenőrző albizottság tagjának még megválasztottuk Vantara Gyulát, de 
nemcsak annak a tagjának, hanem az állattenyésztési albizottság tagjának is, 
miközben a parlament megválasztotta már Dankó Bélát a bizottság rendes tagjává. 
Ugyanakkor nem beszéltük meg, hogy ilyenkor a frakcióknak van-e olyan 
jogosultságuk, hogy a megállapodott bizottsági, albizottsági hely arányokban az 
általuk megüresedett helyet betölthessék egy bejelentéssel, ezért egy átmeneti 
bizonytalanság volt ekkor, amit aztán áthidaltunk, és nem is volt ebből semmi gond. 

De az egyértelmű tisztázás végett azt szeretném javasolni, hogy miután 
közösen megállapodtunk az összes albizottsági helyek felosztásában, az elnök, stb. 
tekintetében, ha megüresedés történik, mert egyik képviselőtársunk elhagyja a 
bizottságot, de fog helyette jönni egy másik, akkor azt merném javasolni, hogy a 
pozícióval rendelkező frakció egyszerű írásbeli bejelentéssel bizottságunk titkárságára 
jelölje meg, hogy a megüresedett helyre az új tag érkezésével azt a tagot javasolja, 
vagy pedig másik tagot javasol oda, hogy ilyen átmeneti helyzetben is biztosítva 
legyen a mindenkori albizottság ülése.  

Egyben arra teszek most javaslatot, hogy Dankó Béla, tovább folytatva Vantara 
Gyulának a tevékenységét, az ellenőrző albizottságban és az állattenyésztési 
albizottságban foglaljon majd helyet. Erről kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezt az 
automatizmust alkalmazhatjuk-e. 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Teljesen rendben van. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Alkalmazzuk akkor, ezt kérem a titkárságtól is, és akkor egyben 

befogadtuk, hogy Dankó Béla az állattenyésztési albizottságban és az ellenőrző 
albizottságban is fogja a munkáját folytatni. 

Az ülés berekesztése 

Tehát szerdán, mint említettem, bizottsági ülés lesz, az I. emelet III-as 
tárgyalójában, kérem a meghívót megnézni, az I. emelet III. tárgyalója, mert nagyobb 
helyet kértünk, várhatóan államtitkár úr érkezése miatt nagyobb lesz a 
médiaérdeklődés is. Nekem más bejelentenivalóm nincsen. 
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Bárkinek kérdése, észrevétele van-e még az egyebekben? (Nincs jelzés.) Ha 
nincs, akkor ezt a napirendi pontot is lezárom, és az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 35 perc) 
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