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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 1 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait! Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. Szeretném megkérni a bizottság tagjait, hogy vegyék 
elő a napirendet. Öt napirendi pont lett kiküldve a mai bizottsági ülésre. 
Szeretném megkérdezni, hogy van-e egyéb napirendipont-javaslat. (Senki 
nem jelentkezik.) Több javaslatot nem látok. Szavazzunk a kiküldött 
napirendről! Aki azzal egyetért, kérem, igennel szavazzon. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A magyarországi termőtalaj védelméről szóló H/4683. számú 
határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pont: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről, Gőgös Zoltán képviselő úr önálló indítványa. 
Megadom a szót az előterjesztőnek, parancsoljon, képviselő úr! 

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Érdeklődők! A magyarországi földhasználatban a 
rendszerváltás óta, a rendszerváltás után azért történtek változások. Korábban 
az volt a jellemző a magyar termőföldek állapotára, hogy annak ellenére, hogy 
szinte kizárólag nagyüzemi gazdálkodás folyt, lényegesen jobb minőségű 
termőtalajokat tudtunk megőrizni, mint általában az európai átlag. Ennek 
részben a szegénység volt az oka, ezt ki kell mondani, hogy sokkal kevesebb 
kemikáliát meg műtrágyát használtunk, mint a fejlett világ, és kevésbé volt 
intenzív a termelés. A másik ok, hogy lényegesen nagyobb volt az állatsűrűség, 
ami a szervesanyag-utánpótlást nagyobb részben tudta biztosítani, és miután 
ez a dolog fokozatosan átalakult, és most már egyre kevesebb az a terület, ami 
szerves anyaggal kezelhető a csökkenő állatlétszám miatt, ezért nálunk is 
célszerű valami védelmi mechanizmust beépíteni az agrárium működési 
rendszerébe, hogy ez a termőtalaj ne veszítse el a termőképességét. Ez egy 
óriási felelősség, azt gondolom, nem hiszem, hogy erről a jelenlévőket meg 
kell győzni.  

Az állam nyilván első körben a saját kezelésében lévő földterületeknél 
tudna hatékonyabb védelmet biztosítani a termőtalajoknak. Van 
Magyarországnak jogszabályai, amelyek nyilván sokat segíthetnek ezen, de én 
úgy gondolom, hogy miután a tulajdon és a használat elválik, valami ösztönző 
rendszerre, illetve az állami földeknél valamilyen kötelezően előírt ellenőrzési 
rendszerre szükség van. Ez az országgyűlési határozati javaslat tehát 
alapvetően az állam által bérbe adott földek termőképességének és 
minőségének a megőrzéséről szól, illetve egy olyan ösztönző rendszer 
elindításáról – de ennél nyilván európai uniós paramétereket is figyelembe 
kell venni –, amely biztosítja, hogy Magyarországon is elterjedjenek az 
intenzívebb talajjavító eszközök, ez nem nagyon jellemző. Európában és a 
fejlett nyugati világban vagy a fejlett agrárvilágban ez egyre inkább elterjedt, 
és azt gondolom, hogy valami ösztönzéssel nálunk is lehetne ezt fokozni.  

Ezért gondoltam azt, hogy az Országgyűlésnek a nagyon jó minőségű, 
még mindig jó minőségű magyar termőtalajok védelmére egy ilyenfajta 



 6

intézkedést kellene hoznia, ami nyilván ad egy feladatot az aktuális 
kormányzatnak. Az nyilvánvalóan látszik, hogy ez nem egy politikai színezetű 
országgyűlési határozati javaslat, hiszen függetlenül attól, hogy éppen ki van 
kormányon, szerintem mindenkinek érdeke, hogy a termőtalajok annak 
ellenére, hogy nem ugyanaz a használó, mint a tulajdonos, ne veszítsék el a 
termőképességüket.  

Nem kívánnám részletesen ragozni, az indoklásban eléggé precízen 
leírtuk, hogy miről is lenne szó. Nyilván lehet ezt finomítani, lehet ezt javítani, 
azért vannak a kormányzati rendszerben a szakemberek, egy parlamenti vita 
kapcsán ezt tovább lehet finomítani, pontosítani. Én azt kérem, hogy a 
bizottság vegye tárgysorozatba, és kerüljön be a parlament elé, hogy induljon 
el ebben egy folyamat, és akkor ennek legyen egy vége, egy olyan vége, ami 
azért hosszú távra biztosítja a magyar termőtalajoknak az állapotát. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr szóbeli kiegészítését.  
Szeretném megkérdezni, hogy a kormány részéről jelenlévők közül van-

e, aki ehhez hozzá tud szólni. (Jelzésre:) Andréka Tamás főosztályvezető 
úrnak adom meg a szót.  

Dr. Andréka Tamás (Földművelésügyi Minisztérium) 
véleménynyilvánítása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. A kormány részéről a tárgysorozatba 
vétellel kapcsolatban nem kívánunk állásfoglalást adni. Magával a javaslattal 
kapcsolatban annyit, hogy a javaslat céljával természetesen maradéktalanul 
egyet tudunk érteni, ami itt inkább problémát okoz, az ennek a költsége. Ha 
ezt kötelező jelleggel beépítjük a tulajdonos és a bérlő viszonyába, akkor 
ennek a költségét nyilvánvalóan előbb-utóbb a bérlőre fogja terhelni a föld 
tulajdonosa, és ezáltal a termelési költségek részeként a gazdálkodó 
versenyképességét rontani fogja. Ugyanakkor – ahogy azt a képviselő úr 
elmondta – egy ehhez kapcsolódó ösztönző támogatási rendszer 
mindenképpen egy uniós notifikációt követően valósítható meg, tehát az itt 
kitűzött határidőkben ez kezelhetetlen, ilyen rövid idő alatt ez nem elérhető, 
évek alatt folytatható le egy ilyen uniós nofitikáció.  

Egyébként a most hatályos törvényi szabályozás, a 2013. évi CCXII. 
törvény a haszonbérleti szerződések vonatkozásában már most is tartalmaz 
ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, mindannyian tudjuk, hogy egy rendkívüli 
felmondási jogcím, hogyha a föld termőképességét veszélyeztető módon 
gazdálkodik a haszonbérlő az adott területen, tehát ebből következik az is, 
hogy úgy kell gazdálkodni, hogy a föld termőképessége folyamatosan 
fennmaradjon, különben a tulajdonos felmondhatja a haszonbérleti 
szerződést. Ugyanakkor arra is vannak szabályok, hogy hogyan kell elszámolni 
e tekintetben a feleknek egymás között abban az esetben, hogyha a bérleti 
jogviszony lejártát követően más a föld állapota akár pozitív, akár negatív 
irányban változik az, tehát arra vonatkozóan is van elszámolási szabály, hogy 
ha olyan talajjavító beruházásokat hajtott végre a bérlő, amelyek növelték a 
föld értékét, akkor hogyan kell egymással elszámolniuk a feleknek. Bizonyos 
szabályok tehát már most is találhatóak erre a magyar jogrendben. Illetve van 
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, amely szintén a 
földhasználó kötelezettségévé teszi a föld jó termőképességének a megőrzését, 
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fenntartását. Tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy ez egy szabályozatlan 
terület lenne.  

Visszatérve a határozati javaslatra, két alapvető problémát látok benne: 
az egyik a költségek kezelése, a másik pedig, hogy a támogatás kialakítása egy 
hosszabb, időigényesebb feladat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-

e ezzel kapcsolatosan észrevétel. (Jelzésre:) Legény képviselő úrnak adom 
meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Énszerintem olyan 
nagy gond nem lenne ezzel a határozati javaslattal, azt meg azért, ne 
haragudjon, főosztályvezető úr, kevésbé értem… Azt értem, hogy lehet, hogy 
ez növelné a költségeket, de mi meg mondjuk pont az a szakbizottság vagyunk, 
amely hogyha a magyarországi termőtalaj védelméért tudunk tenni, akkor azt 
megtehetjük, tehát kevésbé értem ezt a nem mondom, hogy kifogást, csak ezt 
az érvet. Az időbeliséggel semmi gond, lehet, hogy nem lehet ezt megoldani 
akkor mondjuk egy-két hónap alatt, lehet, hogy kell hozzá egy hosszabb 
kifutás. Azt meg, hogy ez majd valamilyen költséget megnövel, értem, de ezen 
belül a mezőgazdaságon belül nekünk meg oda kell figyelnünk arra, hogy a 
jövőnek is megőrizzük a termőföldet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék érvelni a javaslat mellett, és eloszlatni 
azokat az aggályokat, amelyeket a főosztályvezető úr megfogalmazott. Először 
is az tényszerű, hogy vannak olyan elvi kötelezettségek, amelyek előírnák a 
talaj védelmét és a talaj állapotának a megőrzését, viszont erre nincsen 
gyakorlati mechanizmus. Ez a javaslat arról szól, hogy tegyünk e mellé egy 
gyakorlati mechanizmust is, hogy hogyan lehet ezeknek az elvi 
kötelezettségeknek megfelelni. Nem ellentétes tehát azzal, aminek elvileg a 
gyakorlatnak kellene lennie ma, hanem egyszerűen csak eszközt ad arra, hogy 
végre lehessen hajtani az ezzel kapcsolatos célok megvalósítását.  

Másrészt: ami a költségeket illeti, szerintem a javaslat teljesen korrekt, 
hiszen azt mondja, hogy az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy készítsen 
elő olyan, a bérelt földek állapotának rendszeres ellenőrzését előíró 
szabályozást, amely biztosítja…, s a többi, nem olvasom fel az egész bekezdést. 
Gyakorlatilag tehát a kormánynál van a lehetőség, hogy az ellenőrzés 
rendszerességét, annak költséghatékony módját a megfelelő szakapparátussal 
kidolgozva tegyék le az asztalra, nekünk itt arról kellene döntenünk, hogy mi 
akarjuk-e, hogy a kormányzat ezt a lépést megtegye, és eszközöket is adjon 
amellé, hogy a talajok védelme megtörténjen. Én egy ilyen szakbizottságban 
nehezen tudom elképzelni, hogy lehet olyan érv, hogy ezt ne tegyük meg, ezért 
mindig arra bátorítanék, hogy támogassuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Senki nem 

jelentkezik.) Ha megengedik, akkor én is szeretnék hozzászólni.  
Gyakorlatilag teljes egészében egyetértek a főosztályvezető úrral, 

amikor a kormány álláspontját mondta arra vonatkozóan, hogy maga a 
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szándék, én is azt gondolom, mindenképpen jó, és mindenféleképpen 
támogatandó. Viszont a javaslattal szerintem két hiba van, és ezt a javaslatot, 
én azt javaslom Gőgös képviselő úrnak, talán jobban elő kellene készíteni. Az 
egyik, ami szerintem egy kicsit zavarja a képet, hogy az állami földek meg 
földbérletek, meg általában a bérelt földekről vagy mint földekről a fogalmak 
adott esetben keverednek, hiszen ha azt vesszük, ha Magyarország teljes 
földvédelméről, termőföldvédelméről szólnánk, akkor 6 millió hektárról kell 
beszélni, hiszen ennyi termőföld van Magyarországon, mintegy 6 millió 
hektár, és ennek csak a 10 százaléka állami föld, a 90 százaléka 
magántulajdonban van. Amikor tehát általában beszélünk a magyarországi 
földvédelemről, nem szerencsés az állami földeket meg a magánföldeket 
keverni, tehát egységesen 6 millió hektárban kell gondolkodni, és maga az 
előterjesztés a fogalmakat egy kicsit megosztja, illetve adott esetben keveri. Én 
tehát azt gondolom, hogy ebben is egy egységesebb álláspont kellene.  

A másik, hogy a javaslat nem foglalkozik azzal, hogy jelenleg is van 
talajvédelmi előírás, tehát úgy jön maga a javaslat, mint hogyha nem lenne 
jelen pillanatban erre vonatkozóan szabályozás, és mintha valami olyan 
szabályozást kellene kidolgozni, ami eddig nem volt. Jelen pillanatban van 
talajvédelmi szabályozás a magyar termőföldek védelmére, nyilván a nemzeti 
szabályozás mellett meg kell nézni, hogy az európai uniós szabványoknak, 
kötelezettségeknek ez hogyan felel meg, és ehhez képest kellene azt mondani, 
hogy esetlegesen módosítsuk vagy csináljuk jobban, de az is lehet, hogy az a 
talajvédelmi előírás, ami jelen pillanatban van, az jó, csak adott esetben ennél 
nagyobb vagy szigorúbb ellenőrzést kellene végrehajtani.  

Nekem tehát az a problémám a javaslattal, amellett, hogy Gőgös 
képviselő úrnak a szándékát én is maximálisan jónak tartom, hogy – még 
egyszer – keveri az állami földek és a magánföldek viszonyát, a másik pedig, 
hogy nem veszi figyelembe, hogy jelenleg is van talajvédelmi előírási 
rendszere az ágazatnak, és azt sem veszi figyelembe, hogy az hogyan viszonyul 
az európai uniós normákhoz, illetve szabályozásokhoz. Először tehát legyünk 
tisztában azzal, hogy jelenleg mi van, hogy ami most van, az valóban rossz-e, 
vagy ha nem teljes körű, akkor vagy bővíteni kell, vagy az ellenőrzést kellene 
szigorítani, és ezek áttekintése után lehetne, én azt gondolom, ezt a javaslatot 
újra elővenni. Ezért én is azt javaslom, hogy ezt most ne vegyük 
tárgysorozatba, hanem az előbb általam elmondott előzményeket figyelembe 
véve tárgyaljuk újra adott esetben magát ezt a kezdeményezést.  

A hozzászólásomat ezzel befejeztem. Szeretném megkérdezni, hogy 
van-e még további hozzászóló a bizottság részéről. (Senki nem jelentkezik.) 
Több hozzászólót nem látok, így megadom a szót az előterjesztőnek. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

Gőgös Zoltán (MSZP) előterjesztői reflexiója 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy 
ebben a határozati javaslatban nem keveredik semmi. Ez arról szól, hogy az 
állam mint tulajdonos a saját tulajdonát valamilyen módon próbálja 
megvédeni, miután nem ő használja, hanem bérbe adja. Egyelőre erre van 
direkt ráhatása a mindenkori parlamentnek meg kormánynak, a 
magántulajdonra már kevesebb.  

20 éves bérletről van szó, ezért a költséget nem értem, mert ha van egy 
ilyen fenyegetettség, hogy a bérlet lejártakor majd megint megnézik azt a 
földet, akkor valószínűleg mindenki betartja az alapvető szabályokat – 
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egyébként meg nem. Tehát hiába van most előírás, miután azt soha senki nem 
ellenőrzi, ezért én azt gondolom, hogy alapvető probléma, hogy romlik a 
talajunk. Egyébként a magyarországi termőföldvédelmi rendszerek alapvetően 
nem a talaj minőségének a védelméről szólnak, hanem arról, hogy ahol lehet 
barnamezős beruházást csinálni, ott ne szántóföldön csinálják a beruházást, 
nagyjából erről szólnak, ez a lényegük. Arra nézve, hogy milyen minőségi 
állapotban maradnak meg a magyar talajok, sokkal kevesebb előírás van, meg 
sokkal kevesebb paraméter van.  

Két dologgal lehet elérni valamit: az egyik, amikor valamilyen szankció 
lebeg a rendszerben. Az első pont, az, hogy az állam mit csináljon, arra utal, 
hogy ha valaki mint bérlő nem tartja be ezeket, akkor nyilván az ezzel 
kapcsolatos ódium az övé lesz, amikor kiszáll majd ebből a bérleményből. Ez a 
szankciórésze. A másik meg egy ösztönző rendszer, amihez szerintem nem 
kellenek évek, egyszerűen a hétéves, most induló vidékfejlesztési programba 
be lehet rakni akár a zöldítés kapcsán, mert az sem végleges – mindenki 
kapkod a fejéhez, hogy most akkor mit is csináljon, óriási probléma van azzal 
a területtel, az látszik, éppen most olvastam, hogy soha az életben nem volt 
ennyi tavaszi gabonaféle mondjuk Hollandiában, mint most, mert valahogy 
megpróbálják betartani a zöldítés szabályait, tehát ez egész Európában 
probléma, szeretném jelezni –, de akár ennek, akár a leendő agrárkörnyezet-
gazdálkodási programnak már lehet olyan része, amihez nem kell notifikálni 
semmit, mert én nem is gondolnám, hogy ezt nemzeti támogatási körbe 
kellene tenni, mert Európában elfogadott gyakorlat, hogy ilyen típusú 
talajjavító megoldásokat igenis beraknak.  

Azzal kezdtem, hogy nyilván lehet ezen finomítani, én azt is elfogadom, 
hogy bele lehet még tenni bizonyos elemeket, de pontosan azért van a 
parlamenti rendszer, hogy ha egy ilyen országgyűlési határozati javaslatnak 
elindul a tárgyalása, akkor ahhoz lehet módosító javaslatot beadni, abba be 
tud segíteni a kormány. Ez egy figyelemfelhívó határozati javaslat, és 
szerintem hiba lesz, hogyha ezzel nem kezdünk valamit, mert a kormánynak 
ezer egyéb dolga van, és ha nem hívjuk fel a figyelmet olyan ügyekre, hogy 
igenis intenzívebb romlás tapasztalható a magyar termőföldeknél, és ebbe 
valamilyen beavatkozás kellene – ahogy a világ különben meg is indult ezen az 
ágon –, akkor én úgy gondolom, hogy nem jó irányba megyünk. Ezért én azt 
kérem a képviselőtársaktól, hogy ezt fontolják meg. Értem én a 
főosztályvezető urat, hogy ezzel utána dolga lenne, de – magyarul – az 
államigazgatás már csak ilyen, hogy a képviselők lehetnek hülyék, azok 
kitalálhatnak dolgokat, az államigazgatásnak meg az a feladata, hogy abból 
majd megfelelő szabályozást csináljon, tehát ez így indult. Ezért találták ki 
ezeket a műfajokat. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy ha lehet, akkor 
támogassa ezt. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás van. A bizottság 
nem támogatja.  

Köszönöm szépen a képviselő úrnak a jelenlétet. (Gőgös Zoltán: 
Köszönöm szépen. – Gőgös Zoltán távozik.) 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
T/4730. számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában 
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megtárgyalandó szerkezeti egységekről) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Rátérünk a második napirendi pontra: Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, vitához kapcsolódó bizottság. 
Egy formai feladatunk van ennél a napirendi pontnál: a vitához kapcsolódó 
bizottság a határozati házszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően 
bejelenti, hogy a költségvetési törvényjavaslat mely szerkezeti egységei 
vonatkozásában folytat le részletes vitát. Javaslom, hogy bizottságunk a 
törvényjavaslat egészére folytassa le a részletes vitát az összefüggések 
kezelhetősége miatt. Erről fogunk most szavazni.  

Szeretném megkérdezni a bizottságot, kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy a T/4730. számú törvényjavaslat tekintetében az 1-74. §-ok és az 1-10. 
mellékletek tekintetében részletes vitát kíván-e lefolytatni. Aki igen, az, 
kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal – tartózkodás? (Szavazás.) – és 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vita tekintetében erre kiterjedő vitát kíván lefolytatni, ezt a következő 
ülésen fogjuk majd megtenni.  

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/4741. számú törvényjavaslat (Döntés részletes vita 
lefolytatásáról) 

Következik a harmadik napirendi pont az adózással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/4741. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatosan. A bizottság a határozati házszabályi rendelkezésekben 
foglaltaknak megfelelően bejelenti, ha a törvényjavaslat feladatkörébe tartozó 
rendelkezései tekintetében részletes vitát kíván lefolytatni. A kabinet szakértői 
áttekintették erre vonatkozóan a törvényjavaslatot, és három esetben 
javasolják, hogy a bizottság folytasson le részletes vitát, ezért javaslom, hogy a 
14. és a 15. § és a hozzá kapcsolódó 1. számú melléklet esetében, ami a 
sertéstőkehús vámtarifaszámmal történő meghatározása, illetve a 
sertéstőkehús áfájával kapcsolatos módosítás, folytassunk le részletes vitát, 
valamint a 22-27. § esetében, amelyben a dohányipari vállalkozások 
egészségügyi hozzájárulásáról szóló törvényjavaslat-módosításról van szó, 
illetve a 32. §-nál, a hatályba léptető rendelkezések tekintetében folytasson le 
a bizottság részletes vitát.  

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb javaslat. (Senki nem 
jelentkezik.) Egyéb javaslatot nem látok, így szavazzunk a… 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: A 14. és 

a 15. § benne volt? 
 
ELNÖK: Igen, a 14. és a 15. §, ez az áfával kapcsolatos, valamint a 22-

27. §-ok, ezekben a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulásáról 
szól a történet, valamint a 32. §, ezeket készítette elő a kabinet.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: És a 

helyi adókat, tehát a 28-29. §-t nem tesszük bele?  
 
ELNÖK: Tegyük be! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Javasold, és tegyük bele! 
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ELNÖK: Persze! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Tegyük 

bele, jó?  
 
ELNÖK: Jó. Akkor a 22-29. §-ig, és akkor szerintem ebben benne 

foglaltatik.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Rendben. 
 
ELNÖK: Van-e esetleg még egyéb javaslat? (Senki nem jelentkezik.) 

Egyéb javaslatot nem látok.  
Én konszenzust látok, úgyhogy egyben teszem fel majd szavazásra – de 

még egyszer elmondom – a 14-15. §, a 22-29. §, valamint a 32. §-ra 
vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, az, kérem, igennel szavazzon. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az adótörvényekre 
vonatkozó részletes vita ránk vonatkozó részének a lefolytatását.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény módosításáról szóló T/4639. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra: a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Kérték, hogy ismételten üdvözöljem dr. Andréka Tamás 
főosztályvezető urat, valamint Guba Zoltán főosztályvezető urat az 
eredetvédelmi főosztály részéről, úgyhogy üdvözlöm önöket. Mint kijelölt 
bizottság tárgyaljuk ezt a témakört, törvényjavaslatot. Soron következik tehát 
a T/4649. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként 
történő lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát. Ebben a szakaszban a 
bizottság azt vizsgálja, hogy a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
bekezdése a-d) pontjaiban foglaltaknak megfelel-e a törvényjavaslat. Az első 
szakaszban azt vizsgáljuk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az alaptörvényből 
eredő követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a 
nemzetközi és európai uniós jogból eredő következettségeknek, és illeszkedik-
e a jogrendszer egységébe. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 
hozzászólni a részletes vita e szakaszához. (Senki nem jelentkezik.) Senki. 
Megkérdezem vendégeinket, hogy ők hozzá kívánnak-e szólni ehhez a 
szakaszhoz. (Dr. Andréka Tamás és Guba Zoltán nemet int.) Ők sem 
kívánnak hozzászólni.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ezeket a megállapításokat, 
amelyek a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal függnek össze, a bizottság jelentésének tartalmaznia kell, így erről 
szavaznunk is kell.  

Kérdezem a bizottságot, megállapítja-e, hogy a törvényjavaslat megfelel 
a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta és megállapította. Megállapítom 
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tehát, hogy a bizottság támogatja, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a Mezőgazdasági 
bizottsághoz benyújtásra került módosító javaslatok értékelését és az azokról 
történő állásfoglalást a háttéranyag alapján. Kérem, vegyük elő a 
módosításokat. Több képviselő tett javaslatot, amelyek összefüggésben 
vannak egyéb javaslatokkal, így bizonyos esetekben együtt szavazunk, főleg 
Szávay István képviselő úr javaslatairól.  

Az 1. javaslat Szávay István képviselő úr javaslata, amely összefügg a 2., 
a 4. és a 10. javaslatokkal. A kormány részéről mi az álláspont? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok kifejteni: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatjuk. Köszönöm szépen. A jelenlévőknek van-e 

erre vonatkozóan kérdése vagy észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) Nem 
látok se kérdést, se észrevételt. Szavazunk… 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Mely 

pontokról van szó? Bocsánat! (Dr. Legény Zsolt: 1., 2., 4. és 10. pont.) 
 
ELNÖK: Az 1., a 2., a 4. és a 10. pontról van szó. Kérdezem tehát, hogy 

ki támogatja Szávay István képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) 3 igen, ez 
kisebbség. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem.  

A 2. pont megvolt.  
A 3. pont következik, ez az előbb nem volt. Erről kérdezem meg a 

tárcaálláspontot. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaim véleményét szeretném ezzel 

kapcsolatosan kérdezni, van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazás következik. Ki támogatja Szávay István képviselő úr 
javaslatát? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem? (Szavazás.) 6 nem.  

A 4. pont volt.  
Az 5. pont jön, amely Harangozó Gábor és dr. Legény Zsolt képviselő 

urak javaslata. Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk, de elébe menve a kérdésnek a bizottság 
számára egy részletes vitát lezáró módosítójavaslat-tervezetet készítettünk, 
amely ezt a kérdést kezelné a 3. pontjában, és mind a nemzetiségi szószólók 
számára, mind pedig az ellenzéki képviselők számára lehetővé tenné egy-egy 
fő delegálását, és ezáltal… 

 
ELNÖK: De ez majd bizottsági javaslatként is fog jönni.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, igen. Tehát azért nem támogatjuk, mert ez a jelzés, igény 



 13 

érkezett a nemzetiségek bizottsága részéről, és akkor így összevontan 
javasoljuk ezt megoldani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, képviselő urak? (Jelzésre:) 

Legény képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Értem a főosztályvezető úr meg a tárca 

álláspontját, de azt gondolom, hogy ha mondjuk a nemzetiségi szószólóknak 
ebben a Hungarikum Bizottságban biztosítunk egy helyet, az még nem zárná 
ki azt, hogy egyébként az Országgyűlésben frakcióval rendelkező pártoknak is 
biztosítsunk egy-egy helyet, hiszen – csupán csak egy elméleti megoldást 
említek – jóllehet általában a Hungarikum Bizottságban, azt gondolom, mivel 
kifejezetten szakmai bizottság, szinte minden döntésüket konszenzussal 
hozzák meg, ettől függetlenül előfordulhat az, és mondjuk ne a Magyar 
Szocialista Párt frakcióját említsük, hogy mondjuk az LMP és a Jobbik 
képviselőcsoportja egy adott kérdésben, egy adott szakmai, szakterületet 
érintő kérdésben a Hungarikum Bizottságban másképp látja a dolgokat, más 
álláspontot képviselne. Éppen ezért az összes ellenzéki frakciót összetolni, és 
egy ember képviseletére bízni, azt gondolom, nem éppen európai megoldás. 
Mivel nem jár díjazással, honoráriummal az ebben a bizottságban való 
részvétel, kifejezetten egy szakmai bizottságról van szó, ahol egyébként van 
körülbelül 15 tag, ha ebbe még a pártok is delegálnak egy-egy tagot, azok, 
amelyek frakcióval rendelkeznek, nem gondolom, hogy az egy olyan ördögtől 
való gondolat lenne, talán inkább, mondhatnám, egy szép gesztus lenne. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Nagyon nagy csalódást okoz nekem ez a javaslat. 
Tulajdonképpen egy olyan ügy ez, amiben mindenki egyetért, mindenki 
támogatja, mindenki jónak tartja, már magáról a hungarikumok ügyéről 
beszélek. Egy olyan javaslat, egy olyan igény fogalmazódott meg, hogy ha van 
egy ilyen ügy, és belevittük a politikát is azzal, hogy parlamenti képviselőknek 
helyet biztosítottunk a Hungarikum Bizottságban, akkor azt tegyük már meg 
úgy, hogy a parlamenti politikának a képviselete ne legyen egyoldalú, hanem a 
parlamentben megjelenő pártok sokszínűségénél fogva képviseltetve 
lehessenek ebben a bizottságban, egyrészt hogy ezzel is az ügynek a nemzeti 
mivoltát és a teljes politikai támogatását lehessen biztosítani, másrészt hogy a 
teljes átláthatóságát is – mint ahogy egy ilyen ügy igényli a teljes 
átláthatóságot – biztosítani lehessen.  

Ebben az ügyben megint olyan helyzetet teremteni, amiben mondjuk 
egy szélsőjobboldali frakciót meg egy baloldali frakciót arra kényszerítenek, 
hogy ők közösen mondják meg, hogy kit szeretnének delegálni egy ilyen 
bizottságba, az a Fideszhez mérten mondjuk nem egy szokatlan, de meg kell 
jegyeznem: rendkívül cinikus technika, persze más felügyelőbizottságoknál is 
ezt a módszert alkalmazzák, amit én visszautasítok, és semmiképpen nem 
tartom ezt támogathatónak, sőt sértőnek és… Na jó, nem minősítem tovább. 
Szóval egy nagyon nem jó gesztusnak vélem, és ezért azt kérem, hogy az 
eredeti módosító javaslatot támogassuk közösen, amely azt teszi lehetővé, 
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hogy minden frakcióból egy tag delegálva legyen ebbe a bizottságba. Nem is 
nagyon értem, hogy miért kellene ettől eltérni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e még 

egyéb hozzászólás vagy vélemény. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést, 
akkor lezárom a vitát. Szavazzunk! 

Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. 
Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás.  

Akkor áttérünk a 6. javaslatra, Magyar Zoltán képviselő úr javaslatára. 
Mi a tárcaálláspont? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdést, észrevételt (Senki nem jelentkezik.) nem látok. 

Szavazunk. 
Az előterjesztést ki támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 

Mindenki tartózkodik, a bizottság nem támogatta. 
A 7. pont szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Mi a 

tárcaálláspont? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatjuk. Kérdést, észrevételt (Senki nem jelentkezik.) 

nem látok. (Dr. Legény Zsolt: Ez ugyanaz, mint a miénk, csak másképp van 
egy picit fogalmazva. – Közbeszólások: Igen.) Nekem nem volt az 
összefüggésekben összerakva, de akkor is külön kell róla szavazni. Ki 
támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) A bizottság nem támogatta.  

A 8. pont Szávay képviselő úr javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatjuk. Kérdést, észrevételt (Senki nem jelentkezik.) 

nem látok. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja. 
(Szavazás.) A bizottság nem támogatja a javaslatot.  

A 9. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdést, észrevételt (Senki nem jelentkezik.) 

nem látok. Ki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.) 3 igen. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság 
nem támogatta.  

A végére értünk a módosító javaslatoknak.  
Most rátérünk a saját bizottsági módosítási szándékunkra, bizottsági 

javaslatunkra. A bizottság módosító javaslatra tesz javaslatot, amely 
kiosztásra került, ott kell hogy legyen képviselőtársaim előtt az öt pontból álló, 
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részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tervezete, amelynek 1., 2., 5. 
és 6. pontjai nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaznak; a 3. pontban a 
módosítás lehetőséget ad arra, hogy az ellenzéki frakciók, valamint a 
nemzetiségi szószólók is jelölhessenek tagot a Hungarikum Bizottságba; a 4. 
pont végrehajtásirendelet-alkotási felhatalmazást tartalmaz a külhoni 
nemzetrész értéktárra vonatkozó részletszabályok megalkotásához. Kérdezem, 
hogy a bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel a bizottsági módosító 
javaslat tervezetéhez. (Senki nem jelentkezik.) A bizottság részéről nincs 
észrevétel. Meg szeretném kérdezni a tárcaálláspontot. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Mivel több hozzászólást nem látok, így lezárom a 

vitának ezt a részét, szavazás következik. Kérdezem, hogy a bizottság 
támogatja-e a saját módosító javaslatát. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 6 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Ellene? (Szavazás.) 
3 nem szavazat. A bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Következik a harmadik rész: szavazás a részletes vita lezárásáról. 
Kérdezem a bizottságot, lezárja-e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon. (Szavazás.) A bizottság ezt egyhangúlag elfogadta.  

Következik a jelentés elfogadása, ez a negyedik szavazás. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a részletes vitáról szóló jelentés 
benyújtásával, amely a bizottság korábbi döntéseit tartalmazza a határozati 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek 
való megfelelésre vonatkozóan, továbbá azt, hogy a bizottság megtárgyalta a 
hozzá címzett módosító javaslatokat, a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatot nyújt be, a részletes vitát lezárja. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon. (Szavazás.) 7 igennel a bizottság ezt elfogadta.  

Többségi és kisebbségi vélemény is volt, lehetőség van, hogy a bizottság 
részéről többségi és kisebbségi előadót állítsunk. Szeretném megkérdezni, 
hogy a többségi véleményt a képviselőtársak közül ki kívánja ismertetni. 
(Földi László jelzésére:) Földi képviselő úr? (Földi László: Igen.) Földi László 
képviselő úr. A kisebbségi véleményt ki ismertetné? (Dr. Legény Zsolt 
jelzésére:) Legény képviselő úr. Akkor erről szavazzunk! Egyben teszem fel, 
mert ebben szerintem konszenzus van.  

A többségi előadó Legény képviselő úr… A kisebbségi előadó Legény 
képviselő úr (Harangozó Gábor István: Többségi Legény, olyan is lesz! – 
Kónya Péter: Arra még várni kell. – Derültség.), a többségi előadó pedig 
Földi képviselő úr lenne. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. (Szavazás. – A 
szavazás eredménye: egyhangú igen. – Közbeszólások.) Ez az itiner nem 
ilyen egyértelműen viszi végig a dolgokat, tehát össze kell hogy csiszolódjak 
vele. Akkor tehát bizottsági előadókat is állítottunk, erről is döntöttünk.  

Végeztünk a napirendi pontokkal.  

Egyebek 

Az egyebekben hozzászólást nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek köszönöm az együttműködést, a bizottsági részvételt, a 
kollégáknak a segítséget. (Kónya Péter: A következő ülésre van esetleg 
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időpont?) Bizottsági ülés két hét múlva lesz, jövő héten a költségvetést 
tárgyaljuk. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 39 perc)  

  

Horváth István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 
 


