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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 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 a bizottság nyílt ülését, és köszöntöm a már az egyes napirendi 
pontokhoz érkezett előadókat. A bizottsági ülés napirendtervezetét a 
képviselők megkapták. Kérdezem, hogy ehhez a tervezethez van-e kérdés, 
észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. 
Ki az, aki elfogadja ezt a tervezetet? (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint 
fogunk haladni.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
T/4730. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Az első napirendi pontunkban a ’16. évi központi költségvetésről szóló 
T/4730. számon benyújtott törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító 
indítványokat fogjuk megtárgyalni, azaz a részletes vitát fogja a bizottságunk 
lefolytatni. Mint ahogy tudjuk, bizottságunk csak azokról a módosító 
javaslatokról fog álláspontot kialakítani, amelyeket a képviselők a 
bizottságunkhoz címezve nyújtottak be, és mint ahogy tudjuk, a kisebbségi és 
a többségi véleményt egy külön benyújtott indítványban fogjuk közzétenni, ezt 
a benyújtott indítványunkat a Költségvetési bizottság fogja majd ismertetni. 
Még egy fontos része lenne ennek: hogy akinek itt a kisebbségi és a többségi 
véleménnyel kapcsolatosan a benyújtott indítványban majd álláspontja lenne, 
az azt az ülésünk végéig juttassák el, úgy tudom, a titkárság ebben már tett 
lépéseket, hogy erre figyelmeztesse képviselőtársainkat.  

Most a forgatókönyv szerint megnyitom a részletes vita első szakaszát, 
amelyben gyakorlatilag a Házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjában 
foglaltak szerint a házszabályszerűséget fogjuk megvitatni. Itt köszöntöm az 
előterjesztő képviseletében Nyilas Ilona és Sáfár Krisztina asszonyt, de egy 
úriembert is látok az előadók között… 

 
RUDOLF JENŐ tanácsadó (Földművelésügyi Minisztérium): Üdvözlöm 

az elnök urat és a bizottság tagjait! Rudolf Jenő vagyok a Földművelésügyi 
Minisztérium képviseletében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hárman képviselik a kormány álláspontját, 

illetve meg is kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspont lesz-e, csak hogy 
itt rögtön tisztázzuk.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudunk 
jelenleg képviselni.  

 
ELNÖK: Tárcaálláspont lesz majd a későbbiekben.  
Most még az első szakasznál, a házszabályszerűségnél tartunk. 

Kérdezem, hogy az előterjesztők vagy a bizottsági tagok részéről van-e 
valakinek itt kérdése, észrevétele, kifogása. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja, hogy az idézett 
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házszabályi rendelkezéseknek… Bocsánat, én itt azért tennék egy megjegyzést, 
még a szavazás előtt, amely általánosan a költségvetés tartalmával, 
szerkezetével kapcsolatban adna véleményt.  

Mint ahogy azt tudjuk, az Állami Számvevőszék véleményében is 
látható volt, hogy a költségvetési törvényjavaslat a konvergenciaprogramban 
meghatározott makroadatokkal összhangban került összeállításra. A 
törvényjavaslat összeállítása, szerkezete és tartalma megfelel az 
Alaptörvénynek és a magyar gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi törvénynek, 
abban a szellemben és abban az iránymutatásban került benyújtásra, ennek 
megfelelően egyértelműen megfelel a követelményszinteknek, valamint az 
államadósság-szabálynak és az államháztartásról szóló jogszabályoknak is, és 
rendelkezik azokról a tartalékokról, amelyek az Országvédelmi Alap szabályai 
szerint fogalmazódnak meg.  

A költségvetési törvényjavaslat összeállítása során betartották a 2014. 
szeptember 1-jétől hatályos 549/2013. EK rendelet előírásait, a tervezett 
hiányt, az adósságot és a GDP-adatokat az ESA 2010-es elszámolási rendszer 
alapján határozták meg.  

A költségvetési törvényjavaslat indoklásának melléklete bemutatja a 
2016. évi államháztartási pénzforgalmi egyenleg és a vonatkozó uniós 
szabályok szerint meghatározott kormányzati egyenleg közötti 
összefüggéseket is.  

Kérdezem, hogy esetleg további kérdés, hozzászólás van-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor most érkeztünk el az előbb már 
megindított szavazáshoz. Kérdezem, hogy aki egyetért azzal, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a Házszabályi rendelkezéseknek, az kézfeltartással 
jelezze ezt. (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. A titkárság az előbbi 
indoklásnak megfelelően kigyűjtötte a ránk vonatkozó módosító 
indítványokat. Én majd mindig megpróbálom jelezni az összetartozó pontokat 
a kapcsolódó indítványok tekintetében, ha ezt véletlenül elmulasztom, akkor 
kérem a titkárságot, hogy ezt jelezze, hogy szabályszerű legyen a döntésünk.  

A háttéranyagban a ránk vonatkozó indítványok közül az első a 120. 
számú, Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel által kezdeményezett javaslat, 
amely az 550. ponttal függ össze, és feltételezem, valószínűleg az lesz a 
mezőgazdasági lába ennek az indítványnak – így van. A tárca képviselőjét 
kérdezem erről az indítványról. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A módosító indítvány a Igazságügyi Minisztérium 
költségvetéséből csoportosítana át az állami génmegőrzési feladatok 
támogatására, nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán 

alelnök úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Csak jelezni kívánnám, hogy nem akarok majd minden módosító 
indítványnál részletes indoklást kérni, főleg azoknál nem, ahol egy-egy, már 
meglévő költségvetési sorhoz szeretnék átcsoportosítani, hiszen az a 
költségvetésben is jól meg van indokolva, hogy miért fontos az az adott 
intézkedés vagy intézmény, úgyhogy ezt nem akarom megismételni. Ezekben 
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az esetekben általában azért kívántuk növelni a költségvetést, mert nem 
láttunk tökéletesen megvalósíthatónak egy-egy olyan célt, amely egyébként az 
adott intézmény hatáskörébe tartozna, ez általánosságban elmondható. Ezt 
kívántam csak jelezni, hogy nem fogok minden esetben részletes indoklást 
kérni, és ez is ebbe a kategóriába tartozik.  

Azt azért szeretném megjegyezni, hogy ha az a problémája egy 
módosító indítvánnyal a tárcának, hogy az rossz helyről vagy általa nem 
kívánt helyről vesz el forrásokat, azt, azt gondolom, könnyű lenne orvosolni, 
így ezt nem érzem indoknak egy elutasításkor. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A tárca tehát nem támogatja a javaslatot. Megjegyzem, mind, 

amikor ellenzéki képviselők voltunk, mind a kormányoldali képviselőség 
esetében bennünk is sokszor megfogalmazódik az a dilemma, hogy mely 
területekre szeretnénk még további költségvetési forrást találni. Érthető 
módon ennek sajnos korlátai vannak.  

A 120. indítványnál tartunk. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Három igen. Ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 128. indítvány következik, amely kapcsolódik az 519. indítványhoz. 
Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A Miniszterelnökség intézményétől venne el, 
és a NÉBIH számára biztosítana 200 millió többletforrást.  

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Bizottságunk 
nem támogatja.  

A 133. indítvány, Magyar Zoltán indítványa következik, amely 
kapcsolódik az 526. javaslathoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító javaslat a Miniszterelnökségtől 
vonna el 357 millió forint forrást, és egy új hivatalt állítana fel a korábbi 
kormányok hanyag politikájának következményeként elvesztett földterületek 
visszaszerzését koordináló hivatal néven.  

 
ELNÖK: Tudom, itt az előterjesztőt persze nem lehet megkérdezni, 

hogy mit is ért ezen, mert lehet, hogy valami inspiratív dolgot mond, és lehet, 
hogy akkor még támogatjuk is akár, hogy mi volt az, ami az indítványtevő 
szerint elveszett, mik az elvesztett földterületek. Kárpátalja, Felvidék vagy 
Erdély? Vagy a Vajdaság? Szóval mire is utal? Magyar Zoltán! 

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

Lehetne erre is utalni egyébként, de… 
 
ELNÖK: Azért mondtam, hogy attól függ, hogy mi az indítvány.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem, itt kifejezetten 

a külföldi földszerzésre gondolok, ami az elmúlt, a rendszerváltás óta eltelt 
mondjuk 25 évben eluralkodott Magyarországon. Mivel nyugat-dunántúli 
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képviselő vagyok, jól látom az életben, hogy a hangzatos szavakkal ellentétben 
ezek nem nagyon valósultak meg, és az, hogy most ez az állapot jegelődött, 
ami kialakult, nem azt jelenti, hogy megoldódott. Ezt kívánnám egy önálló 
intézménnyel orvosolni.  

 
ELNÖK: Itt azért álljunk meg! Tehát nem a Trianon előtti helyzet 

visszaállítását indítványozza a képviselő úr – mert ebből a javaslatból ez nem 
derült ki. Az, amit itt most indoklásként elmondott, az azért abban furcsa, 
hogy egyelőre – tisztázzuk! – bármennyire is állítják sokan, hogy külföldiek 
földet szereztek Magyarországon még a 2014. előtti időszakban, az 
önmagában de jure nem igaz, ezt azért tisztázzuk, mert a földhivatalban nincs 
bejegyzett külföldi földtulajdonos. Lehet kivételes joggal és okkal, amennyiben 
több mint három évet akkor már életvitelszerűen itt tartózkodott, és így 
szerzett uniós állampolgárként jogosultságot földvásárlásra, ha ez sikerült 
neki, de az a probléma, amit mi a földforgalmi törvényben próbáltunk 
orvosolni, és merem azt mondani, hogy úgy tűnik, sikerrel, mert az osztrákok 
az Európai Uniónál eljárást kezdeményeztek ellenünk – tartok tőle, hogy ez a 
bizonyíték arra, hogy a földforgalmi törvény éles pontján érintette az 
osztrákokat –, azaz a valódi földszerzést földhivatalban bejegyzett módon 
mint tulajdonosok nem tudták megtenni, ez mind a mai napig így van. Az más 
kérdés, hogy próbálták kijátszani a magyar jogszabályokat, hogy hosszú távon, 
ugyan nem tulajdonosként megszerezve, de használati jogot olyan hosszú 
távra szerezzen, mintha kvázi tulajdonos lenne, ez részben esetleg sikerült. De 
épp van egy komoly vitánk az EU-val is a haszonélvezeti jog kérdéskörében, 
ami egy kedvenc technikájuk volt a külföldieknek, aminek a kivezetése 
jelenleg zajlik, tehát aki nem egyenes ági rokon, annak az esetében a 
haszonélvezeti jogok, az ilyen típusú bejegyzések megszüntetésre kerültek, 
tehát ez, a kvázi hosszú távú használati jog megszerzése is megsemmisült egy 
másik jogszabály következtében. Én tehát nem látom igazoltnak azt, hogy itt 
külföldiek földet tudtak volna szerezni, és a szerzés alatt én – nyomatékosan 
mondom – a földhivatalban bejegyzett tulajdonjogszerzést tekintem. Azt, 
hogy használati jogcímen ezt megtették, azt részben törvénytelenül, részben 
törvényesen tették, részben törvényesen tették, például ha bérleti szerződéssel 
használja a földet, ezt viszont nem tekintjük – remélem, önök sem, miután 
most valamiért az Európai Unió barátai lettek hirtelen, már a Jobbikra 
gondolok. Hogyha így nézzük, a földhaszonbérlet az Európai Unió által 
minden kritikus párt és tagország szerint is egy elfogadott cselekedet, tehát az 
erre irányuló negligálás nem is történt meg a földforgalmi törvényben. 
Magyarul: aki jogszerűen haszonbérlettel művel földet Magyarországon, és 
netán európai uniós állampolgár, nem magyar állampolgár, ellene nem 
irányult a földforgalmi törvény, mert nem a szerzésre irányult a szándékuk, 
hanem a művelésre, a haszonbérletre. Ezért nem is értem, hogy itt milyen 
elveszett földterületek lehetnének, amelyekre egy külön hivatalt kellene 
felállítani.  

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Az Európai Uniónak nem lettünk barátai, ezt szeretném visszautasítani, de 
most ezt a vitát tényleg ne nyissuk meg… 

 
ELNÖK: Akkor mégis kilépünk? 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Népszavazást írunk 

ki ebben a kérdésben… 
 
ELNÖK: Az már volt.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: De azóta eltelt több 

mint tíz év, rengeteg tapasztalat van, és most, azt hiszem, egészen más 
eredményt hozna. Viszont – visszatérve az eredeti problémára – települések 
tucatjai vannak, ahol a helyben élő magyar családi gazdálkodóknak esélye 
nincsen a nyugati határszélen arra, hogy életképes birtokméretet hozzanak 
létre, hogy egyáltalán megéljenek a saját munkájukból, mert olyan fokú 
külföldi jelenlét van ezen a területen, és ez a probléma valós. Tudom, hogy a 
legtöbb esetben a földhivatalban a tulajdonjogot nem tudták átvezetni még 
ezek a külföldi gazdálkodók, de a probléma mindennapos, és szeretnénk ezt 
kezelni. Erre próbáltam meg felhívni a figyelmet ezzel a módosító 
indítvánnyal.  

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Bizottságunk nem 
támogatja. 

A 135. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik az 523. 
indítványhoz. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A módosító javaslat a Miniszterelnökség intézményi 
költségvetéséből csoportosítana át 150 millió forintot a Nemzet Agrárkutatási 
és Innovációs Központ részére. Nem támogatjuk. 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Bizottságunk 
nem támogatja.  

A 136. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik az 522. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító indítvány ugyancsak a 
Miniszterelnökségtől venne el forrásokat, és a mezőgazdaság középfokú 
szakoktatási intézményeinek adna 1 milliárd forintot.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, van, Magyar Zoltán 

alelnök úr, parancsoljon! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Ehhez 

szeretnék egy rövid indokolást fűzni, hiszen jól tudjuk, hogy az egyik 
legnagyobb probléma a magyar agrárium területén, hogy középszinten 
hiányzik a megfelelő minőségű és mennyiségű oktatás.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Két irányból nem tartjuk támogathatónak a javaslatot: 
egyrészt azáltal, hogyha a Miniszterelnökségtől vonnánk el forrásokat, akkor a 
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miniszterelnök munkaszervezetének feladatellátása kerülne veszélybe, illetve 
lehetetlenülne el, a másik oldalról pedig jelezni szeretném, hogy pontosan 
érzékelve azt, hogy az agrároktatásnál lehetnek finanszírozási feszültségek, a 
tavalyi évhez képes csaknem 1 milliárd forinttal növeltük a támogatási lábát 
ezen intézmények finanszírozásának.  

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

Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja. 

A 145. indítvány Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel javaslata, amely 
kapcsolódik az 558. ponthoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A Miniszterelnökségtől vonna el forrásokat a 
Méhészeti Nemzeti Program javára 682,5 millió forint összegben.  

 
ELNÖK: Kérdezem az indítványtevőt, hogy ilyenkor ezt hogy számolják 

ki, hogy mondjuk a méhészetnek még 682 millió forint plusztámogatást 
kellene adni, miközben én időnként eljárok országos méhészeti 
konferenciákra, meg kapcsolatot is tartok velük, és ilyen irányú igény az 
országos szervezet részéről nem jelenik meg, más típusú kérdések jelennek 
meg. Ismerem az érintettséget, azért is vagyok ilyen inspiráló ebben a 
kérdésben, hogy akkor ez hogy áll össze.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

lehetőséget, elnök úr. Az országos szervezet véleménye, azt hiszem, a 
méhésztársadalom összessége szempontjából nem kifejezetten releváns. 
Egyébként rengeteg igény érkezett be hozzánk arra vonatkozóan, hogy hogyan 
lehetne segíteni ezt az ágazatot, és úgy gondoljuk, hogy egy ekkora forrás 
elegendő lenne erre a célra, például a pályázati rendszer átalakítására, a 
méhegészségügyi felelősök főállására és egyéb ilyen javaslatokra.  

 
ELNÖK: Na, igen, én is ilyen információkat kapok az országos 

szervezetektől, és a promóciós kérdés és a magyar méz jelölési kérdése és a 
nem keverhetősége, és minden egyéb, ami bennünket bánt, tehát hogy 
magasabb presztízsű legyen a mézünk, de ezek kapcsán más típusú 
területeken kellene, ha tényleg akarunk segíteni, és akarunk. Eddig egyébként, 
én úgy emlékszem, majd’ minden évben megfogadtuk az onnan érkező 
igényeket, volt időszak, amikor az EU-ban volt tüntetés, és nagymértékben 
támogattuk, képviselőtársunk voltak kinn a tüntetésen, hadd ne soroljam! De 
az a kérdéskör, hogy önmagában a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 
címmel duplázzuk meg a költségvetés, az nem azt jelenti, hogy azokat a 
problémákat, amelyeket most egyébként ön felsorolt, azokat itt kellene 
megoldani, az nem itteni kérdés. Tehát az alkalmazottak kérdése, a 
méhegészségügyi felelősök kérdése, az nem ebben a méhészeti programban 
kerül finanszírozásra.  

(Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Akkor 

nagyon egyszerű a megoldás: érdemes lenne akkor benyújtani ahhoz a részhez 
egy módosító indítványt akár a bizottságnak is, ahol mondjuk a 
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méhegészségügyi felelősöknek a főállását tudjuk biztosítani, és akkor ezt nagy 
örömmel vissza is vonnám.  

 
ELNÖK: Én csak arra akartam utalni, hogy ennek az indítványnak a 

pénzösszegszerű növelése azt a problémát nem kezeli, amit ön egyébként itt 
feltárt, ezt akartam ezzel bizonyítani. (Magyar Zoltán: Értem, legyen így!) 

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen. 
Bizottságunk nem támogatja.  

A 185. indítvány nálam a következő, amely Volner János 
képviselőtársunk javaslata, amely kapcsolódik a 278. indítványhoz. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A Miniszterelnökség kormányfői protokoll 
előirányzatáról 30 millió forintot csoportosítana át, és létrehozna egy új 
előirányzatot kosdi gyógynövényültetvény-telepítés és feldolgozóüzem 
beruházás támogatására ugyancsak a Miniszterelnökség fejezetében.  

 
ELNÖK: A képviselő úrtól nem tudunk rákérdezni erre az indítványra, 

de mindenki tudja, hogy a vidékfejlesztésről szóló esetleges pályázatok, 
amelyek most az utolsó tárgyalási szakaszban vannak, ha az államtitkár úr 
helyesen tájékoztatott bennünket, ezekről fognak szólni, tehát ott meg kell 
jelenniük az érintetteknek.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen. Bizottságunk 
nem támogatja.  

A 198. pont Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 1112. 
sorszámú javaslathoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A Miniszterelnökség kormányzati 
kommunikációval kapcsolatos feladataiból csoportosítana át a Nemzeti 
Földalaphoz a bírósági döntésből eredő kiadások előirányzatra 33 millió 
forintot.  

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

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja az indítványt.  

A 199. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik 
az 565. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez ugyancsak a kormányzati 
kommunikációs kiadásokból csoportosítana át egy nagyon hasonló jogcímre, 
mint az előző, itt az FM fejezet peres ügyeihez biztosítana 200 millió forrást.  

 
ELNÖK: Az indítványtevő tehát úgy érzi, hogy az FM bukásra áll sok 

esetben, és kevés lesz a 100 millió. (Magyar Zoltán: Önmagáért beszél a 
módosítás, igen.) Egyébként úgy emlékszem, hogy a magyar állam által 
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elvesztett perek mindegyikére kötelező kifizetés van, teljesen mindegy, hogy 
most itt ezen a soron mennyi pénzösszeg kerül beállításra.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja.  

A 200. sorszámú indítvány Magyar Zoltán képviselőtársunk javaslata, 
amely kapcsolódik az 552. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez is a kormányzati kommunikációval 
kapcsolatos feladatokból vonna el forrást, és nemzeti prémesállat-tenyésztési 
program elindítását javasolja 800 millió forint keretösszeggel.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Indokolást szeretnék 

kérni, és egyben egy választ is, hogy van-e a jövőre nézve arra valami ötlet, 
javaslat, elképzelés, hogy ebben az ügyben előrelép-e esetleg a szaktárca. 
Köszönöm.  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A módosító indítványt egyrészt az okból nem támogatjuk, 
hogy a Miniszterelnökségtől vonna el forrásokat, és a miniszterelnökhöz és a 
kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok azok, 
amik ebből az előirányzatból finanszírozódnak. Ezeknek a forrásoknak a 
csökkentése ezt a hatékony feladatellátást rontaná.  

A másik oldalról jelezni szeretném, hogy az állattenyésztés 
támogatására jelenleg is jelentős források állnak rendelkezésre a 
Földművelésügyi Minisztérium fejezetében, ennek fő forrása lehet akár a folyó 
kiadások és jövedelemtámogatások előirányzata, ami 70 milliárdot meghaladó 
összegben került megtervezésre.  

 
ELNÖK: Igen. Itt nekem is lenne egy megjegyzésem, ami szakmai, és 

valószínűleg az FM-es kollégát és a titkárságot fogom megkérni a kérésem 
továbbítására, hogy legyenek szívesek tájékoztatást adni a bizottságunk 
részére, hogy hol tart most az a vita, hogy Magyarországon milyen prémes 
állatok tenyészthetők, nyérc, nyest, nyuszt, kékróka, sarki róka, s a többi. 
Ebben a magyar prémesállat-tenyésztők szövetsége tartós vitában van az FM-
mel, bizonyos állatvédők kontra prémesállat-tenyésztők ügye húzódik meg az 
egész mögött, én most nem akarom itt most részletezni, de ez másfél-két év 
óta húzódik, jogszabály változott, a rendelet nem lett egészen koherens, annak 
egy része megsemmisítésre került, nem részletezem. Egy összegző jelentést 
kérnénk szépen a bizottsághoz, hogy most mi a valódi állapot, a mostani, 
érvényes állapot a tenyészthetőség szempontjából, fajták szempontjából.  

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm az elnök 

úr indítványát, azt én is nagyon támogatom. Annyival egészíteném ki a kérést, 
hogy esetleg a pályázatokban való részvétel lehetősége ezeknek a prémesállat-
tenyésztőknek milyen módon lehetséges, mert olyan információim is vannak, 
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hogy ugyan valóban létezik ez az összeg, de ők ebből ilyen-olyan okok miatt 
nem pályázhatnak.  

 
ELNÖK: Jó, egészítsük ki ezzel a szemponttal! (Magyar Zoltán: 

Köszönöm.) Most kicsit elbizonytalanodtam, hogy szavaztunk-e már erről az 
indítványról… (Közbeszólások: Nem.) Még nem. Akkor szavazás előtt 
vagyunk. A 200. indítványról szavazunk, amely kapcsolódik az 552-eshez. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja.  

A 210. indítvány Volner János képviselőtársunk javaslata, amely 
kapcsolódik a 289. ponthoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító javaslat a kormányzati 
kommunikációs kiadásokból 35 millió forintot csoportosítana át a fóti 
energiaerdő programra a Miniszterelnökség fejezetében.  

 
ELNÖK: Az megint megérne egy vitát, hogy az energiaerdő program 

egyáltalán mint megújuló energiát előállító valami, az tényleg megújuló 
energia-e, és így kell-e a megújuló energiát nagyobb arányban termelnünk, de 
most ezt a vitát ne nyissuk meg!  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Bizottságunk nem támogatja.  

A 244. indítvány Volner János javaslata, amely kapcsolódik az 531. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító indítvány a Miniszterelnökség 
konzultációk kiadásai előirányzatáról 50 millió forintot csoportosítana át a 
Földművelésügyi Minisztérium fejezetébe a kosdi komposztálótelep beruházás 
támogatására.  

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy igen. A 
bizottságunk nem támogatja.  

A 264. indítvány Novák Előd javaslata, amely kapcsolódik a 301. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító javaslat a Bocuse d’Or 
szakácsverseny döntőjéhez szükséges forrásokból csoportosítana át 150 millió 
forintot a Miniszterelnökség fejezeten belül, és létrehozná a gödi Kincsem-
telep rekonstrukciójának előirányzatát.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. A bizottság nem 
támogatja.  

A 278. indítvány Volner János javaslata… Bocsánat, ez kapcsolódó volt 
már, elnézést! (Közbeszólások: A 302-es következik!)  
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A következő a 302. indítvány, Novák Előd javaslata, amely kapcsolódik 
a 425. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 35 millió forint átcsoportosításáról szólna, 
pontosabban egy új program létrehozásáról szólna a javaslat, Fót, járdaépítési 
program támogatására történne az átcsoportosítás a Miniszterelnökség 
rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából.  

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Bizottságunk 
nem támogatja.  

A 333. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik az 561. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A rendkívüli kormányzati intézkedésekből 
venne el forrásokat 2 milliárd forint összegben, és a kapuvári húsgyár 
újraindításához szükséges támogatásra fordítaná.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Egy rövid indoklást 

szeretnék kérni, illetve a képviselőtársaim figyelmét hívnám fel arra a tényre, 
hogy a bíróság is kimondta, hogy eléggé bűzlik a kapuvári húsgyár 
bezárásának a története, és a NAV is felelősnek tűnik azért, hogy ilyen 
szomorú sorsa lett a gyárnak. Én pedig eléggé elképzelhetetlennek tartom azt, 
hogy a NAV saját döntéséből, belátásából tett tönkre egy ennyire kiemelt 
gyárat, gyanítom, hogy itt esetleg a háttérben más, konkurens szereplőknek a 
szerepvállalása is közrejátszhatott, ilyen módon szeretném, ha a szakmai 
bizottság támogatná ezt a javaslatot.  

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

bizottság jogi, peres ügyek megoldására nem hivatott, azt azért megjegyzem.  
Amennyiben nincs további észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 

szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja.  

A 344. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik az 1111. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzata 70 milliárddal csökkenne azáltal, hogy termőföldvásárlásra 
kerülne átcsoportosításra a Nemzeti Földalap fejezetébe.  

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

Megjegyzem, hogy ha szándék mutatkozott az állam részéről földterület 
megvásárlására, mert stratégiai fontosságúnak tartotta, vagy esetleg 
spekulatív ügyletet látott mögötte, eddig ezt mindig meg tudta tenni, tehát 
sosem volt költségvetési korlátja annak, hogy a stratégiai érdekek miatt az 
állam megvegyen egy, addig esetlegesen magánszemélyeknél lévő földet, 
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amely éppen eladásra került – gondolom, az indítvány erről szól, vagy ehhez 
tenne még nagyobb költségvetési alapot. Mondom, költségvetésiforrás-hiánya 
még nem volt ennek a szándéknak.  

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Ez a 

módosítás azzal az új intézménnyel lenne értelmezhető, amelyről korábban 
szavaztunk. 

 
ELNÖK: Aha! Akkor most már még érthetetlenebb számomra, de 

rendben van. (Derültség.)  
Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Egy igen. A 
bizottságunk nem támogatja.  

A 346. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik az 529. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító javaslat 135 millió forinttal 
szeretné megtámogatni a békaalagutak építését, és ezzel szemben a rendkívüli 
kormányzati intézkedések forrását csökkentené. (Farkas Sándor Magyar 
Zoltánnak: Gólyákkal nem foglalkozol? Mert azok meg odamennek az 
alagúthoz, és ott csipegetik fel egyesével a békákat! Azt láttad? – Magyar 
Zoltán: Az is védett madár! – Derültség.)  

 
ELNÖK: Akkor lehet, hogy a gólyák miatt készítette ezt az indítványt. 

(Közbeszólások. – Derültség.) Ezt nem tudjuk.  
A 346. indítványnál tartunk tehát. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Három igen, ez kisebbség. A 
bizottságunk nem támogatja.  

A 347. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik az 548. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A rendkívüli kormányzati intézkedésekből 
vonna el 3 milliárd forintot, és az osztatlan földtulajdon kimérésének 
költségeit növelné ezzel. 

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

Nekem van egy megjegyzésem.  
Értem, értjük a szándékot, de azt tudni kell – és nem tudom, figyelték-e 

az FM ez irányú nyilatkozatát –, hogy az idei évtől kezdve megyénként két 
járásban indul meg az osztatlan közösök szétírása. Ez egy rendkívüli 
előkészületet igényel, légi fotózással kell megindítani az egész előkészületet. 
Nem elégséges ehhez csak pénzalapot biztosítani, hiába teszünk oda mondjuk 
most plusz 3 milliárd forintot, fizikai korlátai vannak a műveletnek mind 
technikai eszközben, mind pedig a humán erőforrás tekintetében. Képtelenség 
tehát annak a mintegy 1 millió hektárnyi osztatlan közösnek a szétírását 
robbanásszerűen végrehajtani. Egyelőre nagyon örülünk neki mi magunk, 
kormánypárti képviselők is, hogy a sok-sok – mondhatjuk: – évtizedes 
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semmittevés után néhány éve elindult ez a nagyon szisztematikus, 
rendszeresített osztatlanközös-szétírási program, tavaly néhány megye 
néhány járásában indult el, ott vettük a mintát, hogy ez hogy is működik 
egyáltalán, és ezekre a tapasztalatokra alapozva most megyénként két járással 
próbáljuk az idei és a jövő évet lefedni. Ezen tapasztalatuk után tudunk csak 
esetlegesen tovább lépni. Ha tényleg pénzhiányról lenne szó, akkor biztos, 
hogy elő fog kerülni egy ilyen indítvány, de sajnos nem a pénzhiányon múlik a 
szétírások végrehajtása.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Bizottságunk 
nem támogatja.  

A 348. indítvány következik, Magyar Zoltán indítványa, amely 
kapcsolódik az 563. ponthoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A rendkívüli kormányzati intézkedésekből 
az állami halgazdálkodási feladatok támogatására biztosítana 500 millió forint 
többletet.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Bizottságunk nem 
támogatja. 

A 382. indítvány Z. Kárpát Dániel és Magyar Zoltán indítványa, amely 
kapcsolódik az 542. ponthoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A rendkívüli kormányzati intézkedésekből 
vonna el 10 milliárd forintot a tanyafejlesztési program javára.  

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja.  

A 393. indítvány Ander Balázs képviselőtársunk javaslata, amely 
kapcsolódik az 532. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez is a rendkívüli kormányzati 
intézkedéseket csökkentené 2 milliárd forinttal, és a természetvédelmi 
kártalanítás forrásait szeretné megnövelni.  

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Bizottságunk nem 
támogatja.  

A 401. indítvány Z. Kárpát Dániel indítványa, amely kapcsolódik az 
559. javaslathoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A rendkívüli kormányzati intézkedések 
forrásait csökkentené 4,4 milliárd forinttal, és az „Igyál tejet!” program 
forrásaira csoportosítana át.  
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ELNÖK: Itt megint csak az az apró megjegyzésem van, hogy ez egy 
nemes gesztus, de ki inná meg ezt a 4 milliárd forinttal bővített, tehát 
majdnem az eredeti érték háromszorosára bővített költségvetési forrásból 
rendelkezésre álló tejet? Aki ismeri a végpontokat, hogy hogyan zajlik ez az 
iskolákban, merem azt mondani, hogy néha már pazarolunk is vele, tehát 
látunk sajnos nem elfogyasztott tejet is az iskoláknál. Ez időnként pedagógusi 
felügyeleti kérdés, időnként habitus kérdése a gyermekek részéről. Azt 
gondolom, hogy egy nagyon stabil, sok tapasztalattal rendelkező időszak után 
látjuk, hogy ez az „Igyál tejet!” program ezen a standardon jól működik ezzel a 
költségvetési háttérrel. 

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Gondolom, itt képviselőtársam az óvodák bevonását is szeretné, illetve hogy 
az „Igyál tejet!” program nem azt jelenti, hogy csak a nyers tejet lehet ezzel 
támogatni, hanem különböző feldolgozott formában is érdemes lenne a 
diákok elé juttatni.  

 
ELNÖK: Várjunk, itt eljutunk a közétkeztetés kérdésköréhez. 

Természetesen a gyermekek étkeztetése egy másik programból 
finanszírozódik. Tehát tisztázzuk: itt most lehet a tejföl, a túró, a sajt és 
minden változata még, de ez már messze nem az „Igyál tejet!” program 
kérdésköre; az a közétkeztetés, és azt kőkeményen kezeljük is. Nem akarom 
mondani, de igen jelentős összeget különítettünk el arra, hogy a hátrányosabb 
helyzetű családok gyermekei, most már, ha jól figyelem, egy átlagos osztályba 
járók közel 60 százaléka már majdnem támogatásban részesül a közétkeztetés 
tekintetében. Tehát az egy másik program kérdése. Abba aztán vigyünk be – 
önöknek ebben esetleg igaza lehet – minél egészségesebb ételfajtákat! 

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Én azért nem látom 

így az ellentmondást, mint az elnök úr. A másik pedig az, hogy több esetben – 
ahogy az elnök úr is említette – probléma az, hogy esetleg nem minden diák 
szereti a nyers tejet, és például a kakaóknál vagy az ízesített, mondjuk vaníliás 
tejeknél az állami támogatás, az állami részvétel annyival kisebb, hogy nem éri 
meg, nem azt választják az iskolák, miközben esetleg jóval nagyobb számban 
fogyasztanák szívesen azt a diákok. Tehát ilyen irányból is lehetne ezt a 
pluszforrást esetleg költeni.  

 
ELNÖK: Értem. Finomítani biztos hogy lehet a rendszeren, ez nem 

kérdéses, hiszen a tapasztalatok adják, hogy mit kell csinálni, na de 
4,4 milliárd plusz? …Jó, értem a szándékot. 

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Bizottságunk nem 
támogatja.  

A 478. indítvány következik, Harangozó Gábor, Gőgös Zoltán és Legény 
Zoltán javaslata, amely összefügg az 562. indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító indítvány a Miniszterelnökség 
fejezet Országvédelmi Alapból vonna el forrásokat, és csoportosítana át a folyó 
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kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatára. Megjegyzem, hogy ez a 
módosító javaslat egyébként hiánynövelő, mert miközben az Országvédelmi 
Alap 4 milliárd forinttal kerülne csökkentésre, a folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások 6 milliárddal kerülne megnövelésre.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr, Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Kíváncsi lennék a földművelésügyi tárca véleményére is, 
merthogy nem először kerül elénk ez az ügy. Itt arról van szó, hogy a magas 
foglalkoztatási igénnyel bíró ágazatok területalapú támogatásának az 
átalakítása következtében kompenzációként egy kormányhatározat, mégpedig 
az 1437/2014-es kormányhatározat rendelkezik arról, hogy milyen 
kompenzációt kell ezen fejezetben folyósítani kifejezetten ezen ágazatok 
finanszírozása érdekében, és ez a kormányhatározat írja elő, hogy a 2016. 
esztendőben 81 238 millió forintnak kellene lennie ezen a fejezeten. Mi a 
módosító indítványunkban ezt a kormányhatározatnak megfelelő összegre 
emelnénk meg, hogy itt a saját határozatát ne sértse a kormány. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Erre mi is szívesen várunk egy indoklást a tárca részéről. 
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Annyit szeretnék jelezni, hogy a 2015. évi költségvetési törvény 
összeállításakor a 2014. évi folyamatok kapcsán bázisba építése történt meg 
körülbelül egy ilyen 4,5 milliárd forintnak, tehát egy ekkora csökkenés volt 
tapasztalható a folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatán, ez a 
kormány döntésének megfelelően történt a költségvetési tárgyalások során. A 
2016. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításakor tulajdonképpen 
törekedtünk arra, hogy ez a szint a folyó kiadások és jövedelemtámogatások 
előirányzatán továbbra is biztosítva legyen, és ne részesüljön további 
elvonásban. Így alakult ki a költségvetési törvényben szereplő előirányzat 
forrása. Így alapvetően pluszforrások biztosítását nem támogatjuk.  

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

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Három 
igen. Bizottságunk nem támogatja.  

A 488. indítvány Harangozó Gábor indítványa, amely összefügg az 528. 
javaslattal. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Az Országvédelmi Alap forrásait 
csökkentené 17 milliárd forinttal, és ilyen természetvédelmi területek 
kisajátítása előirányzatot hozna erre a célra létre.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Megjegyzem, hogy természetvédelmi területek kisajátításánál sosem 

volt korlát a pénzügyi forrás. Amikor erre jogos, előterjesztett igény volt a 
nemzeti parkok részéről, a szakhatóság részéről, akkor azt az igényt a Nemzeti 
Földalap mindenkor teljesíteni tudja. Én két év anyagát néztem meg ezzel 
kapcsolatosan.  

(Jelzésre:) Harangozó Gábor alelnök úr! 
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HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Elnök 

úr, csak azt szeretném a megjegyzéséhez hozzáfűzni, hogy évek óta elhúzódó 
kifizetetlen ügyek vannak, ezért is tettük be ezt a módosítást, már az elhúzódó 
ügyek rendezése igénye okán is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, húsz éve 

nem tettek eleget annak a jogszabálynak, hogy a természetvédelmi területeket 
az állam visszavegye.  

 
ELNÖK: Akkor itt véleménykülönbség van közöttünk, és elég 

sarkalatos a különbség. (Magyar Zoltán: Eléggé!) Én megnézettem, hogy 
amikor ilyen előterjesztés jött területi szervektől, hogy védelmi szint 
bevonását kezdeményezik bizonyos földterületeken, azt a Nemzeti Földalap – 
az utóbbi két évet néztem meg – teljesítette, amikor erre megalapozott 
indoklás jött, én ezt mondtam.  

(Magyar Zoltán jelzésére:) Igen! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Én nem tudom, hogy az indítványtevő mire gondolt, de én itt arra gondoltam, 
hogy a természetvédelmi területeknek, amelyeket aztán kárpótlással és egyéb 
módon az állam magánkézbe kijuttatott, azoknak az állami tulajdonba való 
visszavételére jogszabályi kötelezettsége van az államnak, amit húsz éve nem 
teljesít. Ha az indítványtevő ezt is beleértette, akkor jó, én erre gondoltam. 
(Harangozó Gábor István: Is.) 

 
ELNÖK: Én nem erre gondoltam. Ha visszanyúlunk a kárpótlásig, 

akkor sok mindent kellene rendezni. Én az időszakonként a nemzeti parkok 
részéről megjelenő igényre gondoltam, amelyben ők puffer zónát, védősávokat 
és egyebeket szeretnének kijelölni. Én ezekre az igényekre gondoltam, és 
ezeket a Nemzeti Földalap eddig mindig teljesítette. Én erre gondoltam.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja! (Szavazás.) Három igen. Bizottságunk 
nem támogatja.  

Az 520. indítvány Schiffer András és képviselőtársai javaslata, és ennek 
nincs kapcsolódó lába. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk, részben azért, mert nincsen kapcsolódó 
lába, másrészről pedig mert a kiadást növelné a NÉBIH-nél 1 milliárd 
forinttal, de a támogatási lábat nem növeli, tehát formailag is hibás a javaslat.  

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Bizottságunk 
nem támogatja.  

Az 521. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 
650. javaslathoz. Mi a tárca álláspontja? 
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NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító javaslat az NFM igazgatásából 
vonna el 1,5 milliárd forintot, és az Állami Ménesgazdaság javára történne az 
átcsoportosítás.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Három igen. Bizottságunk nem támogatja.  

Az 524. indítvány Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel javaslata, amely 
kapcsolódik a 652. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító javaslat az NFM-igazgatásból 
vonna el forrásokat, és génmegőrzési intézményekhez csoportosítana át 
100 millió forintot.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja. 

Az 525. indítvány Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel javaslata, amely 
kapcsolódik a 653. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez is NFM-igazgatásból csoportosítana át 
génmegőrzési intézményekre 200 millió forintot.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja. 

Az 530. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 639. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Az NFM-igazgatásból venne el 100 millió 
forintot, és az Agrárgazdasági Kutatóintézetnek adná.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. 
Bizottságunk nem támogatja. 

Az 536-os a következő indítvány, Magyar Zoltán javaslata, amely 
kapcsolódik az 537. és a 640. ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez az NFM-igazgatásból vonna el forrásokat, 
és a Dorogi-medence levegőszennyezettségének vizsgálatához javasolná 
különböző előirányzatok létrehozását.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. 
Bizottságunk nem támogatja. 
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Az 543. indítvány Harangozó Gábor és képviselőtársai javaslata, amely 
kapcsolódik az 568. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A Földművelésügyi Minisztérium fejezet 
stabilitási tartalékát csökkentené 1 milliárd forinttal, és a tanyafejlesztési 
programra csoportosítana át.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. 
Bizottságunk nem támogatja. 

Az 544. indítvány Schiffer András és képviselőtársai javaslata, itt 
szintén nem látok kapcsolódó részt. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ahogy az elnök úr is jelezte, itt nincs olyan 
forrás meghatározva, ahonnan elvonna, hanem csak a tanyafejlesztési 
program forrásait növelné 3 milliárddal, hiánynövelő lenne a javaslat.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. 
Bizottságunk nem támogatja. 

Az 545. indítvány Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel javaslata, amely 
kapcsolódik a 651. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Az NFM igazgatása csökkenne 500 millió 
forinttal, és a hungarikumok támogatására szeretné fordítani ezt az összeget 
az indítvány.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. 
Bizottságunk nem támogatja. 

Az 546. indítvány Schiffer András és képviselőtársai javaslata, 
amelynek szintén nincs kapcsolódó lába. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A demográfiai földprogramot szeretné 
elindítani 5 milliárd forinttal, forrást nem határoz meg.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Három. Bizottságunk nem támogatja. 

Az 549. indítvány Schiffer András és képviselőtársai javaslata láb 
nélkül. Mi a tárca álláspontja? 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Osztatlan földtulajdonok kimérésére 
javasolna 10 milliárd forintot biztosítani hiányt növelő módon.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. 
Bizottságunk nem támogatja. 

Az 551. indítványt Magyar Zoltán és képviselőtársa nyújtotta be, és 
kapcsolódik a 600. ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 250 millió forintot vonna el a módosító 
javaslat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól, és a Kincsem Nemzeti 
Lovasprogram folytatására szeretné fordítani, külön előirányzatot hozna erre 
létre.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
Bizottságunk nem támogatja.  

A 603. indítvány következik, amely Schiffer András és képviselőtársai 
javaslata, itt szintén nem látunk ellenlábat. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. A módosító javaslat hiányt növelő, és a 
vízig.-ek számára biztosítana 2 milliárd forintot a Belügyminisztérium 
fejezetében.  

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

Szavazzunk róla! (Szavazás.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 

Az 1075. indítvány Schiffer András és képviselőtársai javaslata ellenláb 
nélkül. Mi a tárca álláspontja?  

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk a javaslatot. A javaslat egyébként az alapvető 
élelmiszerek áfájának csökkentésére irányul, és 40 milliárd forint 
bevételkiesést eredményezne.  

 
ELNÖK: Gondolom, ez csak az indokló részből derül ki, mert itt csak 

azt látjuk, hogy csökkentett az áfabevétel 40 milliárddal, ha jól látom.  
 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, az indoklásból, a szöveges indoklásból látható az, hogy 
friss zöldségek, gyümölcsök, kenyér, pékáru, friss tej, liszt, rizs, nyershúsfélék, 
tojás, édesvízi halak áfáját szeretné csökkenteni, de a mértékét sem ismerjük.  

 
ELNÖK: Értem, köszönöm. A tárca álláspontját hallottuk. Kérdés, 

észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! (Szavazás.) 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Bizottságunk nem támogatja az 
indítványt.  

A háttéranyag legyűjtése alapján nem látok további olyan indítványt, 
amelyről tárgyalnunk kellene. Tud-e esetleg olyan javaslatról, amelyről még 
tárgyalnunk kellene? (Senki nem jelentkezik.) Nem, nincs jelzés. Akkor a 
vitának ezt a második szakaszát lezárom.  
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a 
bizottságunknak külön kell döntenie a részletes vita lezárásról és a részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Kérdezem, hogy lezárjuk-
e a részletes vitát. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Igen, lezártuk a részletes vitát, ezt a megállapítást teszem.  

Ezek után a jelentés benyújtására teszek javaslatot. Már jeleztük, hogy 
a jelentésben természetesen azok az indoklások, mind kormányoldali, mind 
ellenzéki indoklások szerepelhetnek, amelyek a vita során itt elhangzottak. 
Kérdezem, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a határozati házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek való 
megfelelésre vonatkozóan, továbbá azzal, hogy a bizottság részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot nem nyújt be, a részletes vitát lezárja, a kisebbségi 
véleményt a jelentés függeléke fogja majd tartalmazni – ahogy ezt a napirendi 
pont megnyitásakor jeleztem is. Kérdezem, hogy ki ért ezzel egyet. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Többségi szavazattal elfogadtuk. …Csak 
azon csodálkozom, hogy az ellenzék nem ért vele egyet, de az ő álláspontjukat 
is fogja tartalmazni a megszokott módon, a függelékben.  

A bizottság a jelentés benyújtását tehát támogatja, a házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő formában fogjuk ezt megtenni.  

Ezzel az első napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a jelenlétet.  

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/4741. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Megnyitom a második napirendi pontot: az adózással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat – amely T/4741. számon került 
beterjesztésre – részletes vitáját fogjuk lefolytatni, amely tekintetben 
érintettek vagyunk a benyújtott indítványokkal kapcsolatosan. Köszöntöm 
Szatmári László főosztályvezető urat, és dr. Nagy Viktória asszonyt jelzik itt 
még nekünk – köszöntöm őt is – a második napirendi ponthoz, az 
adótörvényekhez.  

Itt is elsősorban a formális szakaszon legyünk túl! Az első szakaszban 
meg kell állapítanunk, hogy a Házszabály 44. § (1) bekezdésében citált 
részleteknek megfelel a benyújtott törvénytervezet. Kérdezem, hogy ebben a 
megnyitott első vitaszakaszban bárkinek van-e kérdése, véleménye. (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérdezem, hogy ki ért azzal egyet, hogy a 
benyújtott törvényjavaslat mindenben megfelel a Házszabály idézett 
rendelkezésének. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag így látja.  

Megnyitom a második vitaszakaszt, ez pedig a benyújtott módosító 
indítványokról szóló döntést fogja jelenteni. (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) Micsoda nagy öröm! Most kaptam a tájékoztatást – magam sem 
fogtam eddig fel –, hogy bizottságunkhoz nem érkezett nekünk címzett 
módosítás. Ezzel ezt a második vitaszakaszt is lezárom, mivel nincs miről 
vitatkoznunk, de ezt szavazással kell megtennünk. Kérdezem, hogy ki ért azzal 
egyet, hogy ezek után ezt a második vitaszakaszt lezárjuk. Aki ezzel egyetért, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy bizottságunk lezárja 
a részletes vita ezen második szakaszát. 

A jelentés elfogadására kerül sor, amely szerint a törvényjavaslat 
határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt 
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követelményeknek való megfelelésére vonatkozóan, továbbá hogy a 
bizottsághoz módosító javaslat nem került benyújtásra, saját módosítási 
szándékot nem fogalmazunk meg, és a bizottság a részletes vitát így lezárja. 
Kérdezem, hogy ki ért azzal egyet, hogy ennek megfelelően a jelentést 
nyújtsuk be. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú a 
határozat.  

Ezek után én nem javaslom, hogy a bizottságunk előadót állítson. Ha 
ezzel ellentétes vélemény van, azt kérem jelezni! (Senki nem jelentkezik.) Nem 
állítunk bizottsági előadót.  

A második napirendi pontot lezárom. Köszönöm a kormány 
képviselőinek ezt a nagy türelmet, lehet, hogy figyelmesebbek lehettünk volna, 
és rögtön megcserélhettük volna ezt a két napirendi pontot, ezért elnézést 
kérek a kormány képviselőitől!  

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról szóló T/5039. számú törvényjavaslat 

Harmadik napirendi pont: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes részleteiről szóló 2007-es törvényhez törvénymódosítást 
nyújtottam be 5039. számon. Megkérem Horváth István alelnök urat, hogy 
vezesse az ülést, mint előadó szeretnék majd hozzászólni.  

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Meg szeretném kérdezni a képviselő urat, hogy 

kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni.  

Font Sándor (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Igen, köszönöm szépen. Mind az 
ellenzék, mind a gazdálkodók részéről érkezett már javaslat arra, hogy a 
földhasználat igazolását próbáljuk meg az életvitelszerűségnek megfelelően 
kezelni és részben összehozni a földforgalmi törvénnyel, mert jó néhány 
esetben a gyakorlati élet felülírja a törvényi szabályozás szigorú 
feltételrendszereit, és ezt nem tudja lekövetni az államigazgatási rend, 
konkrétan a földhivatal esetleges bejegyzési lehetősége, azaz a földalapú 
pályázatok benyújtásakor, aminek az időszaka most járt le, a valódi 
élethelyzetnek megfelelően műveli azt a földet valaki, úgy gondoljuk, gondolja, 
hogy jogosult is lenne a földalapú támogatások igénylésére, ugyanakkor egyéb 
okok miatt – és ilyen lehet több – a földhivataltól nem tudja a földhasználatot 
igazolni. Ez az egyik kör, amelyre megoldási javaslatot szeretnék 
előterjeszteni.  

A benyújtott törvényjavaslatnak a másik köre pedig az osztatlan közös 
tulajdonok, amelyek esetében is ugyanezek a problémák, nagyban hasonlóak a 
problémák, ott még bonyolultsággal fűszerezve, közismert a több tulajdonos 
esetén való megegyezés, írásos nyilatkozat és egyéb feltételnek a nehezen 
történő beszerezhetősége. De az élet halad előre, a föld valójában 
megművelésre kerül, ráadásul valamilyen szerződés ezt általában bizonyítani 
is szokta, és most az indítványommal ki szeretném terjeszteni a 
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bizonyíthatóságot ezen szerződésekre is, persze feltétele mindennek az, hogy 
ellenérdekelt fél ne jelentkezzen, azaz ha többes igénylés merül fel, akkor ezen 
könnyített igazolási feltételek nyilvánvalóan nem állják meg a helyüket, ekkor 
majd az illetékes hatóságok személyes egyeztetés útján tisztázzák, hogy ki 
miért gondolta azt, hogy ő jogosult annak a földterületnek a használatára, és 
ezen keresztül netán a földalapú támogatás igénylésére is.  

Gyakorlatilag ez a lényegi indítványa a törvényjavaslatomnak. 
Hozzáteszem, hogy mint említettem, a jogszerű földhasználat igazolását 
kiterjeszteném nemcsak az eddig meglévő, törvényben szabályozott 
feltételrendszerekre, amelyek általában a földhasználati lap, családi 
gazdálkodók esetén a megállapodás, a haszonbérleti szerződés és közös 
tulajdonok esetén az alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével létrejött 
földszerzések voltak, hanem feles bérlet, részletművelés, szívességi 
földhasználat, amelyet egyébként ismer a földforgalmi törvény, de a használati 
igazoláskor a földalapú támogatás igénylésekor ezek a jogosultságok nem 
szerepeltek eddig az itt most általam megnyitott törvénytervezetnél.  

Azt gondolom, hogy a gazdáknak ez egy kedvező, egyértelműen kedvező 
törvényi módosítás lenne, különös tekintettel arra, hogy már az idei évben 
benyújtott földalapú támogatások igazolásához is fel szeretnénk használni 
ennek a törvénynek a kibővítő értelmező szakaszait. Köszönöm szépen, ennyit 
szerettem volna elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel köszöntöm dr. 

Andréka Tamás főosztályvezető urat, akit meg szeretnék kérdezni, hogy tárca- 
vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

Dr. Andréka Tamás (Földművelésügyi Minisztérium) 
véleménynyilvánítása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium): Kormányálláspontot tudok mondani ezzel kapcsolatban. A 
minisztériumhoz több irányból is érkezett megkeresés, hogy a jogszerű 
földhasználat kérdése, a törvényi szabályozás nem kezeli elég rugalmasan a 
felmerülő élethelyzeteket, többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától 
is érkezett ezzel kapcsolatban jelzés, és örömmel fogadjuk, hogy a képviselő úr 
beadta ezt a törvényjavaslatot, amely véleményünk szerint megfelelően tudja 
rendezni azokat az élethelyzeteket, amelyek esetében vagy az eljárás elhúzódó 
volta, bürokratikus jellege, vagy pedig az érintett földtulajdonos személyek 
elérhetetlensége miatt lehetetlen helyzetbe kerülnének a gazdálkodók, bár 
ténylegesen művelik az adott területet, azon nem jogellenesen, hanem 
valamilyen jogcímen vannak jelen, de ennek az okirati igazolása nem áll a 
rendelkezésükre, ugyanakkor az uniós területalapú támogatásoktól pedig 
ennek hiányában elesnének. Álláspontunk szerint ez tehát egy jó javaslat, 
amely megfelelően tudja ezeket a problémás helyzeteket rendezni. Már 
korábban, 2013-ban egy bővítésre került sor, tovább bővülne ennek a jogosulti 
köre. Gyakorlatilag valamennyi olyan élethelyzet, amely a tapasztalataink 
szerint eddig a problémás körbe tartozott, ezáltal kimentésre kerül, és az 
uniós támogatásra jogosulttá válik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavaiból úgy vettem ki, hogy a kormány 

támogatja a javaslatot. (Dr. Andréka Tamás: Igen.) Köszönöm szépen.  
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Meg szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy az önálló indítvánnyal 
kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úré 
a szó.  

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 
Természetesen támogatjuk az előterjesztést, egy régóta várt és tényleg 
hiánypótló javaslatról van szó. Azt azért kicsit nehezményezem, hogy ezt csak 
tegnap ismerhettük meg. Tudom, hogy most az idő bizonyos szempontból 
sürgette a javaslatot, de úgy gondolom, hogy azért ennél előbb is ki lehetett 
volna küldeni, illetve több lehetőséget is lehetett volna biztosítani számunkra 
a részletesebb megismeréshez.  

Olyan kérdéseim lennének, hogy akkor, ha jól értettem, ez most 
gyakorlatilag visszamenőleg is megoldja a problémákat, tehát a már 
benyújtott kérelmeket ezek alapján fogják esetleg elbírálni. Illetve hogy azért 
ha ez így is van, akkor is, azt hiszem, súlyos problémák vannak, hiszen sokan 
pont ilyen hiányosságok miatt nem merték beadni a kérelmeket; mi lesz velük, 
lehet-e esetleg valami póthatáridőt kiírni a számukra már ezen jogszabály 
ismeretében? És mi lesz azokkal, akik sok-sok hektártól estek el esetleg a 
támogatás tekintetében, mert a korábbi rossz tapasztalatok miatt nem merték 
benyújtani?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, észrevételek a bizottság 

tagjai részéről (Senki nem jelentkezik.) nem érkeztek. Akkor az előadónak 
adnám vissza a szót a kérdésre való válaszadásra.  

Font Sándor (Fidesz) válaszai, reflexiói 

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a támogatást. Igen, az 
eljárás kiterjed a ’15. évben, tehát az idei évben beadott egységes kérelmekre 
is. Valóban volt egy nagy dilemmánk, hogy az a kritika, hogy későn ismerte 
meg a közvélekedés, netán a parlamenti képviselők, hogy egy ilyen 
szándékunk van, és ezt életbe szeretnénk léptetni. Azt a dilemmát szeretném 
önökkel megosztani, hogy egyáltalán ebben az I. féléves törvényalkotási 
időszakban még ezt véghez tudjuk vinni, vagy pedig hagyjuk az őszre, és a 
rákövetkező évre nyissuk csak meg, és mégis úgy láttuk helyesnek, hogy ha 
még korlátozzuk is esetleg azok számát, akik élhetnének ezzel a lehetőséggel, 
mert nem ismerték, hogy egy ilyen lehetőség van, mégis az a helyesebb, 
hogyha ezt megindítjuk, mert sokan vannak, akik benyújtották, és bele fognak 
tartozni e körbe az eljárás tekintetében, tehát kedvezményezettek lesznek. 
Ugyanakkor ha jól tudom, június 15-e az az időpont, amíg egyrészt be lehet 
nyújtani, másrészt módosítani lehet a földalapú támogatási kérelmet, de azt is 
tudom, hogy ilyenkor már, talán május 31-étől naponta az eltelt napok 
számának talán 1 százalékos csökkentését is előírja a jogszabály – elnézést, 
hogy ezt fejből idézem, de akik itt vannak szakmabeliek az FM-től, majd 
esetleg pontosítanak –, tehát érheti őket egy kis veszteség, de mégis nagyobb 
lesz a nyereség, ha most ennek a jogszabálynak a hatására újragondolják, hogy 
igen, akkor van olyan földterületem, amit azért nem jeleztem, mert nem 
tudtam egyértelműen igazolni a földhasználatot, és most kiterjesztjük az 
igazolási lehetőséget ezen jogszabályon keresztül. Tehát itt is nagyobb lesz a 
nyereség a véleményem szerint. (Magyar Zoltán: Köszönöm szépen.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen az elnök úrnak a kiegészítést. További 
kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Ismét megadom a szót Magyar Zoltán 
alelnök úrnak.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Akkor már csak 

annyi kérésem lenne – sajnálom, hogy Győrffy elnök úr most nincs itt a 
kamarától – a minisztérium felé is, hogy akkor a lehető legtöbb csatornán át 
érdemes lenne erről közérthetően tájékoztatni az érintetteket, mert ez 
sokaknak valóban egy érdemi és fontos változás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételt, hozzászólást (Senki 

nem jelentkezik.) nem látok. Visszaadom a szót az indítványozónak, kíván-e 
még az elnök úr esetleg szólni? 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Akkor lezárom a vitát, és szavazás következik. A 
tárgysorozatba vételről szóló szavazás következik a bizottság részéről. Aki 
támogatja, hogy az indítvány tárgysorozatba vételre kerüljön, az, kérem, 
igennel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta az indítványt. (Farkas Sándor: Nem lehet sürgősre kérni…?)  

Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak a jelenlétet, további szép 
napot kívánunk önnek.  

Visszaadom a szót az elnök úrnak.  
 

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt nekünk az lesz még a kérdésünk… 
(Földi László: Nincs kérdés. – Horváth István: Az egyebek vannak még.) 
Várhatóan jövő héten szerdán délután, estefelé kerülhet napirendre, 
amennyiben holnap a Házbizottság úgy dönt, és netán majd hétfőn a végleges 
napirendi szavazás megtörténik, előre egyelőre ennyit tudunk. Ezt a napirendi 
pontot, a 3. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben szeretném jelezni, hogy június 17-ére meghívtam azon 
európai uniós országok mezőgazdasági bizottságainak elnökét, amely 
országokkal szemben az ottani földtörvény miatt kifogással élt az Európai 
Unió, nemcsak minket kifogásolt meg – esetleg többen figyelték –, hanem 
most már Lettország mellett Litvániát is bevonta, Szlovákia, Magyarország és 
Bulgária az érintett. Meghívtam Lengyelország képviselőit is erre a 
konzultációra, bár ők nem érintettek, mert ők 2004-ben jobban tárgyaltak, és 
ők 2016-ig kaptak mentességet, tehát addig törvényi szinten tilthatják meg a 
külföldiek földvásárlását, ami nekünk 2014-ben lejárt, de azért gondoltam, 
hogy meghívom őket is, mert majd ők is ebbe a helyzetbe kerülhetnek, 
ismerve a szándékukat – konzultáltam már az ottani bizottsági elnökkel –, 
hogy ők is egyértelműen egy termőföldvédelmi törvényt szeretnének 
megfogalmazni, náluk az erős németországi tőke és Németország közelsége 
jelent elég komoly fenyegetettséget, hogy kivásárolják a gazdák alól a földeket. 
Többen visszajeleztek már az érintettek közül. Csak jelezni szeretném tehát, 
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hogy ez június 17-én, szerdán, mához két hétre lesz, ahogy most átgondolom, 
de addig még majd értesítjük a bizottsági tagokat. Parlamenti környezetben, a 
parlament egyik termében fogjuk várhatóan megtartani ezt a konferenciát 
szinkrontolmács és egyéb környezet biztosításával.  

Van-e egyéb kérdéskör, amiben tájékoztatni szeretnénk egymást? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor az egyebeket lezárom. 

Az ülés berekesztése 

A napirendi pontok megtárgyalásával az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 25 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 
 


