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Napirendi javaslat 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  

a) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 

szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez 

szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4586. szám)  

(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  

b) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 

törvénynek a mezőgazdasági termelők által fizetendő növényfajta-

oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek igazságosabb megállapítása 

céljából történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4761. szám)  

(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  

 

2. Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve 

közszolgáltatási ellátásával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4822. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)   

 

3. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a 

termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvényjavaslat (T/4854. 

szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)  

 

4. A szőlő- bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4856. szám)   

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)  
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5. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5039. szám)  

(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Kijelölt bizottság)  

 

6. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
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Földi László (KDNP) Font Sándornak (Fidesz)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) Harangozó Gábor Istvánnak (MSZP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak részéről 
 

Hozzászólók  
 
Sallai R. Benedek (LMP)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium)  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm mindazokat, akik már az egyes 
napirendi pontokhoz érkeztek előterjesztőként vagy a kormány 
képviseletében. A napirendtervezetet képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, 
hogy van-e kérdés, észrevétel a tervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a tervezetet? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 20102. évi CXXVI. törvénynek a 
kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról 
szóló T/4586. számú törvényjavaslat  

Első napirendi pontunk a döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló idézett törvény módosítását kezdeményezte 
Sallai R. Benedek képviselőtársunk a T/4586. számon benyújtott 
indítványában. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Sallai R. Benedek (LMP) szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Ez már korábban napirenden lett volna, csak akkor az agrárkamara 
elnöke, bizottsági tag képviselőtársunk azt kérte, hogy olyankor tárgyaljuk, 
amikor ő is itt van, és én nem szerettem volna így nagyjából a háta mögött 
elmondani, tehát szerettem volna, hogy ő is elmondja a saját tapasztalatait.  

Az agrárkamara beindulása óta most már gyakorlatilag megvan az a 
tapasztalat mind a gazdálkodói társadalomban, mind pedig a közéletben és a 
politikában, amennyi idő elegendő ahhoz, hogy leszűrjük azokat a 
következtetéseket, azokat a tapasztalatokat, hogy mi az, amit az agrárkamara 
tud adni a magyar társadalomhoz, mi az, amilyen segítséget tud adni a magyar 
gazdáknak, mik azok a szolgáltatások, amelyekre szükség van, és mi az, amivel 
hozzá tud járulni a magyar agrárium fejlődéséhez, ezen belül is hogy ennek 
segítségével a vidék népességmegtartó erejéhez. Ezeket a tapasztalatokat most 
már az elmúlt időszakban le lehetett szűrni, minden gazdálkodó tapasztalta 
azt, hogy ez neki mit jelent, terhet vagy feladatot vagy lehetőséget. Számos 
szolgáltatást indított be az agrárkamara, több gazdálkodó igénybe tudja venni 
ezeket a szolgáltatásokat.  

A kötelező kamarai tagság és a tagdíj befizetése viszont azoknál a 
tagoknál, akik nem tudnak ezekből a szolgáltatásokból részesülni, mert 
bármilyen okból nem akarnak, vagy nem látják azt olyannak, ami számunkra 
hasznot jelent, ez csak egy terhet jelent. A kamara nyilvánvalóan nincs 
rászorulva erre a kötelező tagságra, hiszen nem a tagdíjból tartja el magát, 
hanem az igen jelentős kormányzati támogatásokból, nemcsak a 
megbízásokból adódik, most az összegző költségvetésben, a módosításban is 
további 1 milliárdot kap az agrárkamara a tevékenysége ellátására, tehát nem 
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erre a bevételre építve szolgáltatja a tevékenységeit, és erre építi fel a jövőjét. 
Ebből adódóan én azt gondoltam, itt lenne az ideje annak, hogy 
elgondolkodjunk arról, vagy az ágazatban érdekelt szakpolitikusok 
elgondolkodjanak arról, hogy van-e bármi értelme a kötelező tagságnak.  

Nyilvánvalóan egy gazdálkodónak, hogyha érdeke fűződik hozzá, 
hogyha szolgáltatásokat vesz igénybe, hogyha hasznosítja az agrárkamara 
információs, e-mailes szolgáltatását, akár a falugazdász-hálózatot vagy bármi 
ilyesmit, akkor érdeke marad az, hogy tag maradjon, hogyha a tagoknak jár a 
szolgáltatás. Azok viszont, akiknek mindez nem jelent lehetőséget és 
segítséget, nyilvánvalóan méltán dönthetnének úgy, hogy esetleg amellett 
döntenek, hogy nem tartanak igényt erre a segítségre, mert saját maguk saját 
elképzeléseik alapján kívánják folytatni a tevékenységüket.  

Azt szerettem volna indítványommal megtenni, hogy a tisztelt bizottság 
vitassa meg a különböző pártok szakpolitikusainak képviseletével azt, hogy 
megnyíljon a lehetősége annak, hogy a kötelező kamarai tagság megszűnjön, 
és a gazdálkodók saját maguk tudjanak dönteni saját önrendelkezésük 
alapján, hogy igénybe kívánják-e venni ezt a szolgáltatást, és kívánják-e ezt a 
tagságot. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy engedje tárgysorozatba venni 
ezt a javaslatot, hiszen ennek a szélesebb körű ütköztetése, a tapasztalatok 
begyűjtése akkor nyílik majd meg igazán, hogyha a tárgysorozatba vétel 
megtörténik, és akkor még mindig meglesz a kormánypártoknak a 
lehetőségük arra, hogy eredeti álláspontjukat megvédjék a javaslat nem 
támogatásával, viszont így, hogyha nincs tárgysorozatba véve, tárgyalni sem 
tudunk róla. (Megérkezik az ülésre Győrffy Balázs.)  

Nagyon röviden ennyi, elnök úr, hogy ne éljek vissza az idejükkel. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselők közül kíván-e valaki 

hozzászólni? (Jelzésre:) Megadom a szót az alelnök úrnak, Magyar Zoltánnak.  

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Támogatom és a Jobbik támogatja, hogy tárgysorozatba legyen véve 
ez a javaslat. Azt el kell mondanom, hogy a kötelező tagsággal alapvetően 
nincs problémánk, tehát azt, a kötelező kamarai tagságot támogattuk, ezt 
továbbra is fenntartom, ugyanakkor az a túlzó adatigénylés és számunkra 
átláthatatlan adatkezelés, ami zajlik, illetve a kamarának a szerepe, ami 
gyakran inkább politikai szerep, és politikai szereplőknek a kifizetésére szolgál 
véleményünk szerint, az aggályos, és mindenképp fontosnak tartom, hogy 
erről a parlament falai között újra beszéljünk, hiszen tényleg eltelt annyi idő, 
hogy érdemi tapasztalatokról lehet beszámolni. Rengeteg vélemény, panasz 
érkezik be hozzám is az érintett gazdálkodók részéről, így azt hiszem, hogy 
tényleg lenne miről beszélgetnünk. De, még egyszer hangsúlyozom, magával a 
kötelező tagsággal ilyen formában nincs problémánk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) 

Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Megszólíttattam. Először is elnézést kérek 

a késésért, egy másik megbeszélésen kellett részt vegyek. Elsőként köszönöm 
szépen Sallai R. Benedeknek, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a múltkori ülésen 
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ne legyen ez tárgyalva, hisz külföldön tartózkodtam, és partner volt abban, 
hogy lehetőségem legyen itt, a bizottsági ülésen reagálni az általa tett javaslat 
vonatkozásában.  

Alapvetően Sallai R. Benedek és a hatályos kamarai törvény között 
koncepcionális ellentét feszül, ami jól látszik az indítványból, hisz azokat az 
alapértékeket kérdőjelezi meg, amelyek a kamarai rendszer átalakításakor 
számunkra fontosak voltak. Európában a kamarai rendszer a különböző 
országokban más-más történelmi múltra, hagyományrendszerre tekint vissza, 
Franciaországban, Ausztriában kötelező tagság is van, ami – talán itt a 
Jobbikkal egyet tudunk érteni – igazából működőképessé teszi a köztestületet, 
hisz a kötelező tagság adja meg azt a lehetőséget, hogy mindenkihez elérjünk.  

Alapvetően a kamarai rendszer működése az elmúlt időszakra 
visszatekintve egy komoly strukturális átalakulás volt, gondolok itt a 
falugazdász-hálózat átvételére, a szaktanácsadói hálózat átvételére, 
működtetésére. Ez azt jelentette, hogy egy kétszáz-egynéhány fős szervezet 
másfél-két év alatt több mint ezerfősre duzzadt, ami teljesen természetes 
módon egy nagyon erőteljes átalakulást és belső szerkezeti dinamikát 
jelentett. Az idei évben tudtunk először arra koncentrálni, hogy 
megpróbáljunk a kötelező közfeladatokon túl valamilyen szolgáltatási 
portfóliót is kialakítani, hisz a mi elképzeléseink szerint a kamara nem egy 
hatóságként kell hogy működjön, hanem egy olyan felületként, ahol 
megpróbálunk szolgáltatásokkal a tagság felé irányulni.  

Fontos erénye a jogszabálynak, hogy nemcsak az agrártermelőket 
foglalja magába, hanem az inputanyag-előállítóktól egészen az 
élelmiszeriparig, illetve az élelmiszer-nagykereskedelemig bezárólag végigviszi 
a termékpályát. Itt komoly sikereket tudtunk már elérni, ágazati egyeztetések 
során tudtunk közvetíteni olyan szereplők között, akik egymással ugyan 
kapcsolatban vannak, de jellemzően nem találták meg a közös hangot.  

Ebben a formában, a kötelező tagság megléte mellett van csak értelme 
olyan szolgáltatásoknak, mint például a biztosítási struktúra kialakítása, hisz a 
kamara nem véletlenül alapított mondjuk biztosítási alkusz céget, ennek is 
akkor van értelme, és akkor tudunk eredményesen tárgyalni, hogyha egy több 
száz ezres tagságot tudunk képviselni, ez adja meg a súlyát a tárgyalási 
pozíciónknak.  

Azt azért visszautasítanám a Magyar Zoltán képviselő úr részéről tett 
megnyilvánulásból, hogy átláthatatlan az adatkezelés. Ez tényszerűen nem így 
van. Mi magunk is kértünk már állásfoglalást az ügyben, hogy milyen 
formában kell adatokat kezelnünk, és milyen jogszabályoknak kell 
megfelelnünk, és ezek közül mindegyiket tudtuk teljesíteni, egyetlenegy 
elmarasztaló megnyilvánulást sem kaptunk. A kamarának egyébként 
jogszabályi kötelezettsége az, hogy gazdaságszerkezeti összeírást végezzen, és 
ezt adatok nélkül természetesen nagyon nehezen tudjuk megtenni.  

Az idei évben tervezzük az őstermelői igazolványok átalakítását, 
mégpedig olyan módon, hogy digitalizáljuk, tehát hogy a papírt kivegyük a 
rendszerből, digitalizált formában tudjuk ezt megtenni. Az egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy a feketegazdaság ellen próbáljunk meg minél többet 
megtenni, és az őstermelői igazolványok rendszerének az átalakítása jó 
eséllyel fogja tisztítani az őstermelői igazolvánnyal pillanatnyilag visszaélők 
által terhelt rendszert, hisz nagyon sokan nem őstermelőként, hanem 
őstermelői igazolvány birtokában kereskedelmi tevékenységet folytatva 
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bújnak ezen igazolvány mögé. Ezeket természetesen lehetőségeink szerint 
fogjuk majd rendezni.  

Én úgy gondolom, hogy hosszasan tudnék itt érvelni még a kamarai 
rendszer mostani megléte mellett, de ettől most megkímélném a bizottságot. 
Inkább arra teszek javaslatot, hogy egy hosszas kifejtett anyag formájában a 
bizottság számára szeretném leírni azt, hogy miben érezzük mi, hogy sikereket 
értünk el, és mi az, amit még feladatul tűztünk ki magunk elé, talán ez 
könnyebben feldolgozható és kevésé időrabló. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen a hozzászólásokat. További bizottsági 

tagi hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.)  
Én értettem az előterjesztő szándékát, de magam is már itt közben azt 

írtam fel, hogy nem biztos, hogy egy rendszernek a működéséről való 
eszmecserének az a helyes módja, hogy azonnal az alapjaiban próbáljuk 
megváltoztatni – mert ez alapjaiban változtatná meg a rendszert, hogyha a 
kötelező tagságot felcseréljük az önkéntessel, ez nem kérdéses, ezt mindenki 
tudja, főleg, aki már több cikluson keresztül volt képviselő, és itt Fazekas 
Sándorra nézek, mi már megéltük azt különféle kamaráknál, amikor 
kötelezőből oda, majd a nem kötelezőből vissza, és végül mégis oda 
lyukadtunk ki a nemzeti agrárkamaráknál, hogy nincs jobb egyelőre, mint a 
kötelező, az összes ódiumával merjük ezt vállalni. De hogyha egyáltalán a 
kamara, a Nemzeti Agrárkamara kétéves működéséről a bizottság tagjai 
szeretnének vitatkozni, szeretnék az elmúlt két évet értékelni, akkor szerintem 
erre jó hely a Mezőgazdasági bizottság, tehát én azt vállalom, hogy az őszi 
ülésszakon egy napirendi pont keretében ezt napirendre vesszük. Az elnök 
urat megszólítjuk (Győrffy Balázs: Örömmel állok rendelkezésre!), és itt 
minden további nélkül megnézzük az előnyöket és a hátrányokat. De azt 
magam sem tartom helyesnek, hogy rögtön a legkényesebb kérdésben, amit, 
mondom, 16 éven keresztül tologattunk ide-oda-amoda kötelező vagy nem 
kötelező címmel, tehát épp ezt az alapvető kérdést azonnal egy 
törvénymódosítással megváltoztassuk.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor az előterjesztőnek adok szót a viszonválasz lehetőségére.  

Sallai R. Benedek (LMP) reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Igen, egyetértek önnel abban, hogy nem jó, hogyha rögtön a gyökerekhez 
nyúlunk, és a gyökereiben akarjuk megváltoztatni, ennek ellenére a második 
Orbán-kabinet a gyökerekhez nyúlt, és rögtön megváltoztatta, és kötelezővé 
tette, tehát egy ugyanilyen gyökeres változás volt az is. Most, jelen pillanatban 
azt a lépést szerettem volna egy picit visszább hozni, hogy meglegyen a 
lehetősége az elnök úrnak, illetve Győrffy Balázs képviselőtársunknak arra, 
hogy azt a fajta érvelést, amire itt azt mondta, hogy idő hiányában most nem 
tenne meg, megtehesse a gazdatársadalom felé. Én tehát nem a kamara 
sikereit akarom elvitatni, én csak azt akarom, hogy ne nekünk hat körben, 
vagy hat főnek vagy 15 főnek kelljen döntenie az agrárkamara 
tevékenységéről, hanem a gazdatársadalomnak. Azt, hogy miket nyújt a 
kamara, és miért jó tagnak lenni, nem nekem kell elmagyaráznom, hanem 
minden egyes gazdának, és ha a gazdák ez alapján úgy döntenek, hogy ez 
olyan jó szolgáltatás, hogy megéri, akkor majd tagok lesznek; ha pedig úgy 
döntenek, hogy erre nincs szükségük valami miatt, akkor majd nem lesznek 
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tagok. Én tehát nem akarom az eredményeket elvitatni, és nem a sikereiről 
akarok vitát nyitni, hanem a gazdálkodók önrendelkezésének a szabadságáról 
akarok beszélni, arról, hogy eldönthessék azt, hogy szeretnék vagy nem 
szeretnék.  

Nyilvánvalóan nagy tisztelettel elfogadom az elnök úrnak azt a 
javaslatát, hogy ha most nem kerül támogatásra ez az indítvány, akkor az őszi 
ülésszak során folytassunk egy további párbeszédet erről, de a körültekintés 
ennél nyilván több időt igényel. Hogyha francia példákat hozunk fel, akkor 
meg kell nézni, hogy milyen más gazdaérdek-védelmi szervezetek vannak, 
milyen egységet képviselnek. Olyan gazdákról beszélünk ott, akiknek a 
családja 300 éve ugyanazon a földön, ugyanakkora területen gazdálkodik, és 
nincs egy olyan birtokstrukturális változás, gazdatársadalom-cserélődés, mint 
ami Magyarországon sajnos zajlik sok esetben. Nagyon-nagyon nehéz tehát 
ezeket ilyen formában így összehasonlítani.  

A szolgáltatások, hogy ez nem valami hatóság. Teljes mértékben 
egyetértek, pont ezért kell az, hogy a szolgáltatási alapú önkéntes legyen, mert 
a hatósági eljárások, a jogszabályi kötelezettségek, amiket úgy tekintenek, 
hogy nem egy szolgáltatást nyújtunk, hanem kötelező jelleggel valamit 
igénybe kell vennünk. Tehát egyetértek az érvekkel, én elfogadom és 
megköszönöm az elnök úrnak azt az indítványát, hogy amennyiben nem kerül 
ez támogatásra, akkor ősszel visszatérünk a témára, és beszélünk a kamarai 
tagság jövőjéről.  

Nyilvánvalóan az, hogy a kamarának a tárgyalási pozíciója miért jobb, 
számomra kevésbé szempont, mert abban szerintem egyetértünk az elnök 
úrral, hogy a kamarának kell lennie a gazdákért, és nem a gazdáknak azért, 
hogy jobb legyen a tárgyalási pozíció, tehát ezt a célt, ezt az érvelést majd át 
kell gondolnunk ősszel, hogy mi miért van. És hogyha ezt megvitatjuk, akkor, 
abban bízom, egy objektív álláspontra tudunk helyezkedni. Az lenne a nagyon 
jó, hogyha nemcsak politikusok meg pártok szakpolitikusai foglalkoznának 
ezzel a kérdéssel, hanem a lehető legszélesebb körben a gazdálkodókat is 
megkérdeznénk arról, hogy ugyan szeretnék-e a kötelező agrárkamarai 
tagságot, és fenn kívánnák-e ezt tartani, hogyha lenne más lehetőség. Hogyha 
őket is megkérdezzük, és a véleményüket figyelembe vesszük, akkor egy jobb 
döntés születhet. Nyilvánvaló egyébként, szerintem természetes, és meg kell 
értenie az elnök úrnak, hogy az elnök úr felé a pozitív vélemények mennek 
vissza, hogy milyen jó, az ellenzéki pártok képviselőit, a szakpolitikusokat 
pedig a negatív véleménnyel találnak meg könnyebben. Emiatt van az, hogy 
esetleg más-más pozícióból látjuk ezt, és lehet, hogy mind a kettőben van 
valami igazság.  

Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, hogy ha lehet, a tárgysorozatba 
vételt támogatni szíveskedjenek; amennyiben ez nem sikerül, akkor pedig 
megköszönöm a lehetőséget, hogyha később folytathatjuk erről a párbeszédet.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla!  

Ki az, aki támogatja a T/4586. számú indítvány tárgysorozatba vételét? 
Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 4 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja a tárgysorozatba vételt. (Az elnök Horváth 
Zoltánnéval egyeztet.) Elnézést, meg kell kérdeznem, hogy ki az, aki nem 
támogatja? Aki nem támogatja, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ki 
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az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ilyen nincs. 7 nem szavazattal bizottságunk 
nem vette tárgysorozatba.  

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 
törvénynek a mezőgazdasági termelők által fizetendő 
növényfajta-oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek 
igazságosabb megállapítása céljából történő módosításáról 
szóló T/4761. számú törvényjavaslat 

Az első napirendi pont b) része, amely a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szól, szintén Sallai R. Benedek képviselőtársunk indítványa, amely 
a T/4761. számon került beterjesztésre. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Sallai R. Benedek (LMP) szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Talán akik gazdálkodnak, azok mind találkoztak már azzal, hogy a 
Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. időszakos adatkéréssel keresi meg a gazdákat, 
hogy különböző vetésterületeken milyen vetőmagot forgalmaztak, vagy 
egyáltalán hogy szerezték azt be, és ezzel a problémával szembesülve néztem 
át ennek a jogszabályi hátterét, és állapítottam azt meg, hogy egy európai 
uniós lehetőségnek egy viszonylag szigorú magyar szabályozása történt meg 
korábban, és azt gondoltam, hogy csakúgy, mint ahogy a legkisebb 
gazdálkodók esetében még az agrárkamarai tagság is jelenthet problémát, 
hogy be akarja fizetni, vagy sem, ugyanúgy ezeknek a díjaknak a beszedése is 
jelenthet problémát. Azt tudni kell, hogy jó sok gazdálkodó van, aki nem fizeti 
meg ezeket a díjakat, viszont a folyamatos levél esetében, miután a 
gazdálkodók egy jó része azt sem tudja, hogy az micsoda, egy olyan önkéntes 
befizetés is van, amely terhet jelent a kis gazdálkodókra.  

Arról van szó, hogy gyakorlatilag abban az esetben, amennyiben ilyen 
fémzárolt vetőmagot vesznek a termelők, és azt vetik el, vagy esetleg 
bérszolgáltatásban műveltetik a földjüket, abban az esetben megfizetnek egy 
szabadalmi díjat ezzel a fémzárolt jeggyel. Viszont nagyon sok gazdálkodó 
nem így veti el a vetőmagot, hanem esetleg bármilyen más gazdálkodótársától 
vesz vetőmagot, nagyobb gazdaságoktól vesz, tipikusan őszi vetéseknél 
teljesen hétköznapi az, hogy sokkal inkább ezt alkalmazzák, sok gazdálkodó 
visszaveti ezeket a vetőmagokat egyszer-kétszer, ameddig nincs 
termékhozam-csökkenés, addig ezt tudják használni.  

Az én véleményem szerint az egy etikai kérdés is, hogy szedhetnek-e 
díjat be vetőmaggyártó cégek egy olyan szolgáltatásért, amit nem végeztek el. 
Hogyha nem tőlük van vásárolva, akkor milyen jogon követelnek a gazdáktól 
pénzeket? Nyilvánvalóan hogyha bizonyítható lenne abban az esetben, hogy 
márpedig igen, és az ő vetőmagjuknak az évenkénti visszavetése következik 
be, akkor lenne valami morális alap, de ez bizonyíthatatlan. Tudjuk azt, hogy 
az ősz árpa esetében, meg jó néhány ilyen kultúra esetében nagyon csekély az, 
amit zárolt jeggyel vetnek el jelen pillanatban is a gazdálkodók, 20-30-
40 százalékos részesedésről beszélünk a vetőmagpiacnak ezen a részén, míg az 
összes többi vetőmagot megtermelik maguk a termelők. Ebből adódóan a mi 
véleményünk szerint nem helyes az, hogy ezt a díjat meg kell fizetniük olyan 
termelőknek, akik a vetőmagot esetleg saját maguk elő tudták állítani.  

Nyilvánvalóan ennek számos jogszabályi környezete van. Az európai 
uniós rendelet azt mondja, hogy 92 tonna gabona megtermesztésére szolgáló 
területnagyság alatt nem lehet kivetni, ez a magyar jogszabályba úgy lett 
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átültetve, hogy 20 hektárig nem vetjük ki. Az én személyes véleményem az 
volt, hogy a kistermelők érdekét szolgálná az, hogyha ezt a határt feltolnánk 
egy lényegesen nagyobb mértékre, és az szolgálná a termelők érdekét, hogyha 
nem lennének kitéve ennek a zaklatásnak, amit a viszonylag nagy 
vetőmaggyártó cégek ezen a kft.-n keresztül megvalósítanak.  

A kormányzat elkötelezett a kisgazdálkodók érdekeinek védelme és 
segítése iránt, azt gondoltam, hogy ha egy 300 hektáros nagyságrendre, 
üzemméretre toljuk ki ezt a termésterületet, azzal még nem követjük el azt, 
hogy ütközzünk az európai tanácsi rendelettel, tehát ezt a magyar jogszabályi 
környezetben megtehetjük akár a licencdíjak csökkentésével, akár a 
visszavetésnek a hosszabbításával megvan a magyar jogszabályi lehetőség 
arra, hogy könnyítést teremtsünk a termelőknek. Nyilvánvalóan ennek a 
kockázatát nem a vetőmagtermelők, hanem a mezőgazdasági termelők fizetik 
meg, hiszen hogyha bármilyen terméshozam-csökkenéssel vagy rosszabb 
hozammal kell számolniuk, annak a vesztesége náluk jelentkezik, és ebből 
adódóan minden bizonnyal rá lesznek szorítva arra, hogy jobb vetőmagot 
vegyenek, ha nekik ez így nem jó.  

Nyilvánvalóan itt megint egy párbeszéd lehetősége nyílik meg, mert ha 
azt mondja bárki a bizottság tagjai közül, hogy a 300 hektár túl sok, és legyen 
ez 150, vagy gondoljuk át, akkor erre teljesen nyitottak vagyunk, de ahhoz, 
hogy erről tárgyalni tudjunk, és ezt áttekintsük, ahhoz az szükséges, hogy a 
tárgysorozatba vétel megtörténjen, akkor lehet a szakmai szempontoknak 
jobban érvényt szerezni, és akkor lehet jobban érvényesíteni azt, hogy akkor ki 
milyen szempontok alapján határozná meg ennek a szabályozását. Nagyon 
röviden ennyi, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy képviselőtársamhoz, az 

előterjesztőhöz is eljutott-e a Magyar Növénynemesítők Egyesületének levele, 
amelyben súlyosan tiltakozik a törvénymódosítás benyújtása ellen. Ők azt 
mondják, hogy messze nem a multikat érintené ez az esetleges bevételkiesés, 
hanem a magyar növénynemesítő szakmát, azokat, akik gyakorlatilag ebből, 
ebből a jogdíjból finanszírozzák a további magyar kutatásokat Szegeden, és 
felsorolják itt a többi helyen lévő magyar kutatóbázisok jelenlegi munkáját.  

Én azt kérem szépen, bár tudom, hogy a minisztériumnak, a 
kormánynak nincs a tárgysorozatba vételhez kapcsolódóan állásfoglalási 
kényszere, ezt nem is kérném, hanem Andréka Tamás urat arra kérném, hogy 
egyáltalán ebben a dilemmában, ebben a vitában – mert ez egy jogi vita 
leginkább, messze nem szakmapolitikai vita, ami a mezőgazdasághoz 
kapcsolódik – milyen álláspont alakult ki, hiszen jó néhány évvel ezelőtt már 
mi is megrágtuk ezt a fajta oltalmi kérdéskört. Úgyhogy egy kis tájékoztatást 
kérnénk szépen, hogy most hol tart a magyar álláspont, az FM-álláspont 
ebben a kérdésben. Andréka Tamás! 

Dr. Andréka Tamás (Földművelésügyi Minisztérium) 
tájékoztatója 

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ezt az elnök úr is 
megfogalmazta, ez alapvetően egy jogi kérdés. Valóban, első olvasatra, ha úgy 
tetszik, bicskanyitogató módon vet fel etikai problémákat, hogy miért kell a 
gazdálkodónak többszörösen fizetnie adott esetben olyan vetőmag után, amit 
mint vetőmagot saját maga állított elő. Igazából ennek tisztán jogi gyökerei 
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vannak, méghozzá ott fogható meg a jogi gyökere, hogy nem a vetőmag 
tulajdonjogának a megszerzéséhez vagy a felhasználásához kell a licencdíjat 
megfizetni, hanem mivel ő egy fajtát szerzett meg, és egy fajtát használ fel, 
ezért a fajtatulajdonos részére keletkezik emiatt fizetési kötelezettsége, és 
abban az esetben is felmerül ez a fizetési kötelezettsége, hogyha az adott 
vetőmagot akár több generációt követően is saját maga állította elő, hiszen az 
az adott fajta élvez oltalmat, méghozzá az valamilyenfajta tulajdonosnak a 
jogosultsági körébe tartozik, és ő ezt a fajtát hasznosítja a továbbiakban is. 
Amikor tehát valaki vetőmagot vásárol, akkor ott egyszeri felhasználásra 
szerez ezzel jogosultságot. Hogyha a következő évben azzal, hogy visszafog a 
maga számára vetőmagot, ismételten ugyanazt a fajtát hasznosítja, nem 
szerezte meg az egyszeri megvásárlással a következő évekre szóló felhasználási 
lehetőséget. Ahogy azt a képviselő úr az előterjesztésben is említette, maguk 
az uniós, illetve nemzetközi szabályok is lehetőséget adnak arra, hogy ebben 
az esetben kedvezményes díjfizetésre kerüljön sor, ezt a kedvezményt már 
tartalmazza a magyar szabályozás. 

Abban az esetben, hogyha nem fizetnének a gazdák a fajtatulajdonos, 
illetve itt most a közös jogkezelő szervezet, a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 
részére ilyen licencdíjat, akkor jogosulatlan lenne az ő használatuk, tehát 
sokkal nehezebb, sokkal rosszabb helyzetbe kerülnének, sokkal súlyosabb 
szankciók érintenék őket. A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. a tapasztalataink 
szerint kellő mértékletességgel állapítja meg azokat a díjakat, amelyeket 
meghatározott növényfajták esetében a gazdálkodók irányában felszámít, 
tehát azért a mi tapasztalatunk az, hogy itt nem beszélhetünk arról, hogy 
visszaélnének a fajtatulajdonosok ennek a díjnak a megállapítása során, és a 
gazdálkodókat mintegy megsarcolnák. Tehát igazán mértékletes díjakat állapít 
meg, ezt minden évben két alkalommal közzé is teszi a minisztérium hivatalos 
lapjában, tehát ezek a díjak mindenki számára megismerhetőek még a vetést 
megelőzően, tehát amikor az illető gazdálkodó úgy dönt, hogy az adott fajtát 
veti, már jóval korábban, szinte fél évvel korábban ismeretet szerezhet arról, 
hogy ez neki milyen költséggel jár, tehát nem utólagosan kerülnek 
megállapításra ezek a díjak.  

Még egyszer: azt kell kihangsúlyozni, hogy itt nem a vetőmagérté kell 
fizetni a díjat, hanem az adott fajtának a használatáért, hiszen annak a 
fajtának van egy jogosultja, aki azt kitermesztette, akinek abban szellemi 
alkotása van jelen, és ennek a szellemi alkotásnak a használatáért kell 
megfizetni a díjat. Egyébként pedig amit az elnök úr az érintettek leveléből 
idézett, ha ezen, főleg – ahogy a képviselő úr is mondta – kis területen 
termesztett tájfajta jellegű vetőmagok esetében ez a módosítás elfogadásra 
kerülne, akkor a leginkább őket sértené, azokat a fajtatulajdonosokat, akik 
nem multicégek, hanem kis mennyiségben állítanak elő speciális fajtákat, 
amelyeket kis területen termesztenek, nekik ez az egyetlen lehetőségük, hogy 
ez a tevékenységük valamilyen formában megtérülésre kerüljön, illetve a 
továbbiakban finanszírozni tudják a nemesítési tevékenységüket. Tehát nem a 
nagy vetőmag-forgalmazó multicégeket érintené ez a módosítás, hanem 
valóban a kis és ebből következőleg magyar nemesítők szenvednék el ennek a 
hátrányát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselők hozzászólása következik. 

Kérdezem a bizottsági tagokat, szeretne-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) 
Győrffy Balázs! 
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Hozzászólások 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. 
Régóta küzd a gazdavilág a kérdéssel. Én úgy gondolom, hogy a problémák 
alapvetően nem ott keresendők, amikor valóban visszavetett gabonáról van 
szó, hanem a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. szinte randomszerűen vagy nem 
tudom milyen adatbázisból válogatva küldözgeti a leveleket a 
gazdálkodóknak. Sok esetben találkoztunk már olyan megkeresésekkel, 
amikor is a gazdálkodók a fémzárolt vetőmag után is kaptak levelet; ha 
fémzárolt vetőmagot vet valaki, akkor annak az árában már megfizeti annak a 
fajtának a használati díjat, és ebben az esetben is többen kaptak levelet.  

Fontos kiemelni, hogy a nonprofit kft. abban az esetben jogosult 
eljárni, hogyha vele valamilyen szerződéses viszonyban levő cégek által 
kinemesített fajták valamelyikét veti vissza vetőmag gyanánt, amennyiben 
nem, és olyan cégnek a termékét veti vissza, amelyik nincs kapcsolatban ezzel 
a nonprofit kft.-vel, ebben az esetben a nonprofit kft.-nek nincs jogosultsága 
ezeket a leveleket megküldeni. Úgy gondolom, hogy sok kommunikációs 
probléma merült fel ezzel kapcsolatban, ugyanakkor ez egyfajta szellemi 
termék, ami valójában vetőmagként jelenik meg. A probléma meglévő, és én 
úgy gondolom, inkább a normális viszonyrendszert kellene megpróbálni 
kialakítani a nonprofit kft.-vel.  

Még egy dolgot szeretnék idehozni. Van egy EK rendelet, amely azt 
mondja ki, hogy nem kötelezhető díjfizetésre a kistermelő, és itt 92 tonna 
gabona megtermelése alatti volument jelez, és ez durva számolással 
megközelítőleg a most hatályos mértékeket, jogszabályban megfogalmazott 
mértékeket támasztja alá. Úgyhogy én a magam részéről tartózkodni fogok a 
szavazásnál, egyrészt azért, mert nincs minden rendben ezen a fronton, a 
másik oldalról viszont nem gondolom, hogy ez megoldást jelentene, hisz igaz, 
hogy lovasnemzet vagyunk, de nem kellene átesni a ló túloldalára, és így a 
magyar növénynemesítő szakmának a finanszírozási lábát, legalábbis az egyik 
lábát kirúgnánk vele. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Magyar 

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

Én is bajban vagyok ezzel a kérdéskörrel, hiszen a probléma valós, ugyanakkor 
én is úgy érzem, hogy nem feltétlenül az a jó megoldás, ami most benyújtásra 
került. Viszont ha a kamarai elnök úr szintén ezen az állásponton van, akkor 
esetleg érdemes lenne abba az irányba elmozdulni, hogy a kamarának kellene 
szerintem ezt a harcot és az egyeztetést felvállalnia (Győrffy Balázs 
közbeszól.), hiszen tipikusan egy olyan ügyről van szó, amit nem hiszem 
hogy… 

 
ELNÖK: Rögtön bemutatjuk az előző napirendi pont értelmetlenségét, 

tehát hogy mégis van szerepe a kamarának. (Derültség.)  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Legalábbis itt lenne 

szerepe a kamarának (Közbeszólás: Így lenne szerepe a kamarának!), mert 
nekem ebből a vitából úgy jött le, hogy azért itt van tennivalónk, csak nem 
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biztos, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni. Úgyhogy biztatnám az elnök 
urat, hogy akkor vállalja fel a kamara ezt a harcot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászóló van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Most a kormány képviselőjének adom meg a szót, mert utólag adok szót 
mindig az előterjesztőnek.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid kiegészítés. A 
kamarai elnök úr hozzászólásában elhangzott, hogy nem ismert, hogy hogyan 
találja meg a gazdákat a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Az MVH-tól kér 
információt. Amikor az egységes kérelem beadásra kerül, akkor mindenki 
bejelöli a hasznosítási kódot, hogy mit vetett el, és gyakorlatilag a nonprofit 
kft. fut a pénze után, tehát ő próbálja megsaccolni, hogy vajon kik lehetnek 
azok, akik olyan növényt vetettek, amelynek az alapján díjfizetés keletkezhet, 
ezért keresik meg a gazdálkodót, és van, amikor – pestiesen szólva: – lyukra 
fut, tehát az ő vélekedése szerint fennáll a lehetősége, de a gazdának megvan a 
joga az ellenbizonyításra, tehát ha tudja igazolni, hogy ő fémzárolt vetőmagot 
vetett, tehát nem áll fenn a díjfizetési kötelezettsége, akkor minden rendben 
van.  

Igazából a rendszernek valóban ez a hiányossága, hogy a 
fajtatulajdonos képviseletében eljáró közös jogkezelő kutatja fel azt, hogy 
kinek lenne díjfizetési kötelezettsége. Ez normálisan úgy működne, hogy 
önkéntes alapon bejelentik, és megfizetik a díjat – sajnos ennek a gyakorlata 
valóban hagy maga mögött kívánnivalót. Még egyszer tehát: az MVH-tól 
kapott adatok alapján keresi meg a nonprofit kft. a gazdálkodókat.  

 
ELNÖK: Most adok szót az előterjesztőnek.  

Sallai R. Benedek (LMP) reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Azért 
jelentkeztem olyan hevesen, mert tudom, hogy a parlamentben úgy szokás, 
hogy az előterjesztő mindig utoljára szól, csak én a vitában is akartam szólni, 
hogy lehessen még reagálni esetleg arra, amit elmondok, tehát segíteni 
szerettem volna… 

 
ELNÖK: Ez egy másik szerepkör most itt. (Derültség.)  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Tehát a gondolkodást 

szerettem volna segíteni, ugyanis nyilvánvalóan Magyar képviselőtársamnak 
is, tehát hogyha van egyáltalán aggályuk, azt látni kell, hogy ez a pénz nem 
feltétlen ezeket a kistermelőket szolgálja. Az előbb láttam, hogy támogatást 
élvezett, amikor elhangzott az, hogy magyarországi kistermelőkről is szó van, 
de fel kell menni a vetőmaggyártók szövetségének a honlapjára, meg kell 
nézni a tagságot, ott van ábécé sorrendben az összes tagság, egy nagy halom 
kistermelő van fenn, és én nem voltam rest, és találomra kisebb településeket 
válogatva Dévaványát, Kunpeszért, ilyeneket elkezdtem felhívogatni, hogy mit 
kapnak vissza ebből a pénzből, hogy kapják meg ezt a licencet, és mondták, 
hogy: ja, nem, nekik fizetni kell azért, hogy ellássák ezt a szolgáltatást, mert ők 
az ő fajtaoltalmaikat védik. Arról van tehát szó, hogy a vetőmagtermelők egy 
részétől pénzt kérnek azért, hogy ez a szolgáltatás el legyen végezve, és védve 
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legyen az érdekük, pluszban meg kérve van pénz a gazdálkodóktól azért, hogy 
ezt a licencet megfizessék, majd az egész, mind a két irányból beszedett 
pénzből fenn van tartva egy adminisztráció. Így elsőre ez így néz ki.  

Én is láttam, és nyilvánvalóan azért néztem meg a tagságot, mert a 
levélben nekem is rögtön szemet szúrt ez a „kis- és közepes vállalkozások”. 
Nyilván valóban egyéni termelők is vannak ott, nem is társas vállalkozások, 
hanem kistermelők, olyanokat próbáltam egyébként hívogatni, hogy 
információt szerezzek, hogy hogyan működik a rendszer, hogy ők mit 
tapasztalnak ebben vetőmagtermelőként, de ott van köztük a Pioneer meg a 
Monsanto is, és nyilvánvalóan nem vehetjük el azokat a szempontokat, hogy 
vajon hogyha nem tudjuk azt, hogy ez a pénz hova jut, akkor hogy működik 
annak a felhasználása. Ők azt mondják, hogy védik a vetőmaggyártó érdekeit, 
de honnan tudják azt, hogyha én nem vallottam be, és díjat szabtak ki rám, 
hogy honnan vetettem a vetőmagot, hogy az melyik vetőmag-előállítóé volt? 
Hogy fogják odaadni ezt a pénzt? Hogy fogják felhasználni?  

Az egész előterjesztés arról szól, hogy ez a rendszer így nem jó, ez nem 
egy korrekt rendszer. Ez egy agresszív piacpolitikának a része, amikor 
olyanért is be akarnak szedni pénzt, amiért nem tettek semmit. Mert hogyha 
minden esetben bizonyítható lenne az, hogy kimegyek a területre, és 
megnézek egy búzakalászt, jó, csak ezek nem annyira könnyű dolgok, és 
ember legyen a talpán, aki pontosan meg fogja határozni azt, hogy az melyik 
fajtából származik, és ebből adódóan itt úgy működik a rendszer, hogy nem 
azt kell bizonyítani, hogy valaki lopott, hanem minden egyes embertől azt 
kérik, hogy bizonyítsa, hogy ő márpedig tényleg nem lopott semmi. Maga a 
rendszer rossz tehát, nem értek vele egyet, nem igazságos, egy agresszív 
piacpolitikának a része. De miután nem tudom megváltoztatni a rendszert, és 
figyelembe kell vennem az európai jogszabályi környezetet, ezért egyet tudok 
tenni: azt, hogy a magyar jogszabályi környezetben toleránsabb viszonyokat 
alkalmazok. Hogyha azt mondja bármelyik kormánypárti képviselő, hogy nem 
jó az általam javasolt hektárméret, vagy a licenckedvezmények ne így 
legyenek, nyitott vagyok, én annyit kérek csak – mert tudom, hogy ellenzéki 
képviselő indítványa nehezen megy így át –, hogy legalább gondolkodjanak el 
kormánypárti képviselőtársaim, hogy ha van egy ilyen rendszer, amelyben 
valóban egy szövetség képvisel névlegesen egy halom kistermelők, de a 
kistermelők, akik a vetőmagot előállítják, ennek a képviseletnek nem látják a 
hasznát, viszont két oldalról beszednek egy pénzt, akkor az mennyire jó a 
termelőnek, hol szolgálja ez a mezőgazdasági termelés érdekeit, hol szolgálja a 
magyar mezőgazdaság érdekeit?  

Hogyha ezen történik egy elgondolkodás és egy stratégiai tanácskozás a 
jövőben, az megér annyit, hogy foglalkozzanak ezzel, a tárgysorozatba vételek 
nyilvánvalóan arról szólnak, hogy megnyissunk egy vitát. Hogyha nem fogják 
támogatni ezt – amire nyilvánvalóan megvan a politikai esély –, abban az 
esetben is azt kérem a tisztelt elnök úrtól, hogy legalább a lehetősége nyíljon 
meg annak, hogy egy szakmai párbeszéd kezdődjön erről, mert a 
jogszabályalkotás nem az agrárkamara feladata, habár nyilvánvalóan hálás a 
kormányzat vagy a gazdatársadalom, hogy ebben segít a kamara, de a 
szakbizottsághoz és a parlamenti munkához tartozik az, hogy hogyan 
határozzuk meg ezeknek a méltányosságoknak a mértékét. Ennek a 
párbeszédnek erről kell szólnia, hogy ezt a rendszert hogyan lehet jobbá tenni. 
Ezért kértem a tárgysorozatba vételt, hogy ez a párbeszéd megkezdődhessen. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  
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ELNÖK: Bizottságunknak vannak albizottságai, amelyek az ilyen 

technikai, szakmai kérdéseket esetleg feltárják. Majd megkérem a titkárságot, 
hogy nézzük meg, melyik albizottság lenne az erre alkalmas albizottság, amely 
– bevonva az agrárkamarát, az érintett fajtaoltalmi tulajdonosokat, az 
indítvány tevőjét, az FM képviseletét – megnézné, hogy mi a helyzet, 
fennállnak-e azok az aggályos pénzügyi mozgások, amelyekről itt a képviselő 
úr nyilatkozott, s a többi. Tehát albizottság, ott szét lehet szedni általában 
minden részét egy ilyen kérdéskörnek. Én ezt fogom majd javasolni.  

Most még azonban ott tartunk, hogy van-e további kérdés, észrevétel. 
Nincs… (Jelzésre:) Mégiscsak van, Pócs János! 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem jó lenne, 

hogyha a Mezőgazdasági bizottságban valóban a gazdák érdekét védenénk, 
nem csak a gazdákat próbálnánk magunk ellen hangolni az ilyen 
előterjesztőkkel. Szerintem a kormány képviselője egyértelműen elmondta, 
hogy honnan van ez az információ a vetőmag-oltalmazó cégnél: a gazdáknak 
az MVH-hoz valamit be kell írni, ez az információja, nem csak a hasukra 
ütnek.  

Hogy a kistermelők nem látják ennek a hasznát. Hogyha a képviselők 
mondjuk képesek lennének hosszú távon gondolkodni, akkor talán hosszú 
távon a gazdáknak az az érdeke, hogyha a magyar vetőmag-előállítók talpon 
tudnak maradni. Lehet, hogy pillanatnyilag lehet ezzel egyfajta 
ellenhangulatot gerjeszteni, ami egy ellenzéki politikusnak jó, de hosszú távon 
talán a gazdák érdekét szolgálja az is, hogyha a magyar vetőmag-forgalmazók 
talpon tudnak maradni.  

És, már bocsánat érte, elnök úr és képviselő úr, de az szerintem 
színtiszta demagógia, amikor arról beszélünk, hogy a gazdák nem látják, hová 
lesz a befizetett pénz. Szerintem az elnök úr és a kormány előterjesztője is 
egyértelműen elmondta. Hogyha önnel életében előfordult már, hogy 
mondjuk gyorshajtásért megbüntette a rendőr, akkor sem kérdezte meg 
valószínűleg, hogy hová lesz az a pénz. Köszönöm, elnök úr.  

Határozathozatal 

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

Ki az, aki támogatja az imént tárgyalt T/4761. számú indítványt, tehát 
akik támogatják ezt az indítványt, kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) 
4 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) A többi, azaz 7. (Sallai R. Benedek: 
Köszönöm.) A bizottságban nem kapott többségi szavazatot az indítvány, tehát 
nem vettük tárgysorozatba.  

Az első napirendi pontot lezárom.  

Egyes törvények vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve 
közszolgáltatás ellátásával összefüggő módosításáról szóló 
T/4822. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt 
bizottság) 

A második napirendi pont következik: az egyes törvények 
vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, amelynek kapcsán a bizottság 
feladata a részletes vita megtárgyalása, ezen belül a módosító indítványok 
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megvitatása. Köszöntöm a kormány képviselőit a vízgazdálkodás és a 
tűzvédelem részéről! 

Az első pontban azt szeretném megkérdezni, hogy a házszabályi 
rendelkezések tekintetében, a 44. §(1) bekezdés értelmében 
házszabályszerűnek látjuk-e a beterjesztett indítványt. Ehhez, a vita ezen 
szakaszához kíván-e valaki hozzászólni? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok 
ilyen jelentkezőt, ezért szavazásra teszem fel.  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy házszabályszerű a beterjesztett 
indítvány? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Most a módosító indítványokról fogunk dönteni, amelyeket a 
háttéranyagban találnak meg képviselőtársaim. A háttéranyag sorrendisége 
szerinti indítványokról fogunk dönteni. 

Az 1. pontban Font Sándor indítványa szerepel. Mi a tárca álláspontja? 
Kormány- vagy tárcaálláspont, erről majd legyenek szívesek nyilatkozni, és a 
képviselők nevét is legyenek szívesek bemondani! Megadom a szót a kormány 
képviselőjének az 1. indítvánnyal kapcsolatosan. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár vagyok, kollégám 
pedig dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető úr. Egyeztetett tárcaálláspontot fogok 
mondani. Az 1. pontot támogatjuk.  

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

A 2. pont Font Sándor indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Farkas Sándor 

alelnök úr! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

ezt akárhogy olvasom, egy dolgot nem látok benne tisztán. Gyakorlatilag itt 
azok a tulajdonok kerülnek állami tulajdonba, amelyek a víztársulatoknál 
vannak – ha jól értem. Ezt csak kérdezem első körben. Tehát ezek a 
tulajdonok kerülnek állami tulajdonba?  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem. 

Gyakorlatilag arról van szó, hogy forgalomképes állami tulajdonú vízi 
létesítmények vagyonkezelői joga kerül a vízügyi igazgatóságokhoz, tehát az 
állami tulajdon tekintetében nincsen változás, a vagyonkezelői jogosítványok 
kerülnek a vízügyi igazgatóságokhoz az egységes vízügyi igazgatási rendszer, 
illetve az öntözővíz, illetőleg a belvízvédekezés érdekében. 

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, bocsánat, akkor 

még egy mondat! 
 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: A mi térségünkben 

nagyon sok olyan, víztársulatok által működtetett mű van, amelyet a 
víztársulat tagjai raktak össze, tehát amiben én, teszem azt, tulajdonos 
vagyok. Most ezek a művek állami kezelésbe kerülnek?  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem, az 

állami tulajdonban lévő és forgalomképes tulajdonról van szó.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Jó.  
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Ezek, 

tehát az állami tulajdonban lévő vízi létesítmények több üzemeltető, kezelő 
kezelésében voltak, többek között a vízitársulatok kezelésében is. Egy 2014-es 
törvénymódosítással ezek a létesítmények már a vízügyi igazgatóságok 
kezelésébe kellett hogy kerüljenek. Itt ez a módosítás gyakorlatilag az 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges a végrehajtás tapasztalatai 
alapján.  

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség. A bizottság támogatja az 
indítványt.  

A 3. indítványról mi a tárca álláspontja?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság 
többsége, a bizottság támogatja.  

A 4. sorszámú indítványról mi a tárca álláspontja?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság 
támogatja az indítványt.  

Az 5. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) A bizottság 
többsége támogatja az indítványt.  

A 6. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium): Támogatja. 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége 
támogatja.  

A 7. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége 
támogatja.  

A 8. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja.  
Nincs további indítvány, amely a háttéranyagban felsorolásra került 

volna. Tudunk-e olyan indítványról, amelyről még döntenünk kell? (Senki 
nem jelentkezik.) Nem tudunk ilyen indítványról.  

Akkor a 2. napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a kormány 
képviseletét, pontosabban a módosító indítványok megtárgyalását zárjuk le, 
és a részletes vita lezárásáról szóló döntésre teszek indítványt. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk, hogy bizottsági módosító 
javaslatok az előbbi módon ilyen értelemben nem kerültek elő, a javaslatokat 
megtárgyaltuk, és azokat az idézett módon elfogadtuk, így a részletes vitát 
lezárjuk. Ki az, aki elfogadja, hogy a részletes vitát zárjuk le? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt a döntést többséggel meghoztuk.  

A jelentés elfogadására teszek javaslatot, amelyben a szokásos módon 
az itt elhangzottak összefoglalására kerül majd sor. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a jelentést fogadjuk el, és az itt elhangzott megszólalások kerüljenek 
bele? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Többségi 
döntéssel a bizottság elfogadta a jelentést.  

Előadók állítására nem teszek javaslatot, ha igényli valaki, akkor 
föltétlen, de én nem teszek rá javaslatot. (Senki nem jelentkezik.) Előadókat 
tehát nem állítunk. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A 2. napirendi pontot ezennel a formális szabályok értelmében 
lezárom. Köszönöm szépen a tárca képviseletét.  

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes 
kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 
T/4854. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt 
bizottság) 

A 3. napirendi pont következik, a mezőgazdasági termékpiacok 
szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 
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szóló törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk megtenni. Köszöntöm az FM 
képviseletében ismét Andréka Tamást!  

Először is a vitaszakasz első részében döntenünk kell, hogy a 
házszabályi rendelkezésnek, a 44. § (1) bekezdésének megfelel-e az 
előterjesztés. Kérdezem, hogy ki kíván részt venni ebben a vitaszakaszban. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen jelentkező. Döntést javaslok. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály imént idézett 
szakaszának? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Most a háttéranyagban foglalt módosító indítványokról dönt a 
bizottságunk. Összesen egy módosító indítványt látunk, amelyet Magyar 
Zoltán képviselőtársunk nyújtott be. Itt a tárca képviselőjét szintén 
megkérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e. Megadom a 
szót Andréka Tamásnak.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot képviselek, és a 
tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e Magyar Zoltán részéről? (Magyar 

Zoltán nemet int.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 3, ez kisebbség, a bizottságunk nem támogatja.  

Szeretnénk bizottsági módosító indítványt benyújtani, ezt a tervezett 
szöveget képviselőtársaim megkapták. Azt az indítványsorozatot kellene 
megnézni, amelyben, ha jól hallom és tudom, 18 pontra bontottuk szét az 
indítványt. Ez rendelkezésre áll bizottsági tagtársaimnak. Ezzel kapcsolatosan 
kérdezem a bizottsági tagokat. Formális és érdemi döntések, javaslatok is 
szerepelnek benne. (Nincs jelentkező.)  

Kérdezem a tárcát, hogy ismeri-e az indítványt, tud-e véleményt 
hozzáfűzni. Megadom a szót a tárca képviselőjének.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Javarészt helyesírási, nyelvhelyességi hibák 
javítását tartalmazza. Két érdemi rendelkezés van benne. Az egyik, hogy az 
Agrárgazdasági Kutatóintézet számára a jogszabályi feladatainak az 
ellátásához szükséges, hogy személyes adatokat kezelni tudjon, ehhez a 
törvényi felhatalmazást biztosítja a módosítás, hogy a KSH-tól kapott 
adatokat kezelhesse, tehát hogy az abban szereplő személyes adatokhoz 
hozzáférhessen.  

A másik érdemi módosítás pedig, hogy a korábbi szakmaközi törvény, a 
2012. évi CXXVIII. törvény tartalmazta a szaktanácsadókra vonatkozó 
szabályokat, azonban az új tervezet ezt már nem tartalmazza, kimarad belőle, 
ugyanis idén január 1-jétől ezt a tevékenységet a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara látja el. Ugyanakkor szükség van a törvényi szabályokra, mivel ez a 
törvény hatályon kívül helyezi a korábbi szakmaközi törvényt, ezért valahova 
be kell építeni ezeket a törvényi szabályokat, méghozzá mivelhogy a kamara 
végzi ezt a tevékenységet, ezért következik, hogy a kamarai törvénybe, és 
ennek a rendelkezéseit tartalmazza a 18. pontja a módosító javaslat 
tervezetének.  

Ehhez a tervezethez képest egy észrevételem lenne, ami a 18. pontban 
található, a kamarai törvény 54. §-át érintő módosítás, ami felhatalmazás a 
részletszabályok megállapítására, hogy ott ne csak a földművelésügyi 
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miniszter, tehát ne csak az agrárpolitikáért felelős miniszter jelenjen meg, 
hanem az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben kapjon 
rendeletalkotási felhatalmazást, mivel itt EMVA-ból finanszírozott 
támogatásokkal kapcsolatos szabályok is felmerülnek. Tehát itt a két miniszter 
egymással egyetértésben tudjon, ennyi pontosítást szeretnék kérni.  

 
ELNÖK: Értem. Tehát akkor a bizottsági tagok legyenek szívesek a 18. 

pontban, azon belül az 54. § megnyitásakor, hogy felhatalmazást kap az 
agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért…?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy 
az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
állapítsa meg.  

 
ELNÖK: Aha, tehát egyetértésben.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Jó, akkor ezzel a kiegészítéssel együttesen legyünk szívesek 

értelmezni, és értelemszerűen majd a döntésnek megfelelően az újragépelt 
kiegészítésről döntünk.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Akkor kérdezem a bizottságot, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a 

kiosztott és most egy kiegészítő részmondattal módosított javaslatot a 
bizottságunk nyújtsa be. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez többség. Bizottságunk tehát ennek megfelelően benyújtja.  

Kérném az újraszerkesztést elvégezni, hogy ennek megfelelően írjam 
majd alá, és kerüljön benyújtásra az indítvány.  

Nincs további olyan módosító indítvány, amelyről döntenünk kellene, 
ezért a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Kérdezem, ki az, aki egyetért 
azzal, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség.  

A következő szakaszban a jelentés elfogadásáról kell döntenünk. A 
házszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelentés benyújtására teszek 
javaslatot a vitában elhangzottak befoglalásával. Kérdezem, hogy ki ért egyet 
azzal, hogy a jelentést nyújtsuk be, és fogadjuk ezt el. Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség.  

Előadók állítására nem teszek javaslatot, de aki ezt igényli, az jelezze! 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen igény. Akkor javaslom, hogy előadókat ne 
állítsunk, és ebben értsünk egyet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) A bizottságunk egyhangúlag úgy döntött, hogy nem állítunk 
előadókat.  

Így a 3. napirendi pontot is lezárom.  

A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló T/4856. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 4. napirendi pont a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szól. A formális szabályoknak megfelelően először, 
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az első vitaszakaszban a házszabályi rendelkezésnek való megfelelésről kell 
döntenünk. Ki kíván részt venni ebben a vitaszakaszban? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs jelentkező. Kérdezem, hogy ki ért azzal egyet, hogy a 
benyújtott indítvány megfelel a Házszabály többször idézett 44. § 
(1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag így döntött a bizottságunk.  

Megnyitom a vita második szakaszát, amelyben a háttéranyagban 
foglalt módosító indítványokról döntünk azok sorrendisége szerint.  

Az első indítvány Gőgös Zoltán javaslata. A tárcát kérem, majd 
nyilatkozzon, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e. A tárca 
képviselőjének adok szót.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Mielőtt szavazásra tenném fel a kérdést, megjegyezem, hogy 

természetesen a szakmai szervezetekkel – úgy, ahogy a parlamenti 
expozémban, kormánypárti képviselői felszólalásomban ezt mondtam – 
többszöri egyeztetésen ment keresztül a benyújtott indítvány. Ugyanakkor 
természetesen mi is tudjuk, hogy mind a HNT-nek, mind pedig a szakmai 
szervezeteknek további pontosító indítványaik voltak. Ebben folytattunk egy 
háttér-konzultációt, amely szerint gyakorlatilag egyes indítványok elvetésre 
kerülnek, mert a kormány nem ért egyet azzal a felvetéssel, de többségében 
amelyekkel egyetért, azok nem törvényi szintű szabályozást igényelnek, 
hanem alacsonyabb rendű, várhatóan rendeleti szintű szabályozást. A 
benyújtott indítványok között több olyat látok, amelyet a HNT felvetett mint 
szabályozandó területet, ha jól láttam, Gőgös Zoltán ezt minden további 
nélkül benyújtotta módosító indítványként, és ezek közül, mondom, több 
befogadásra fog kerülni rendeleti formában, alacsonyabb szintű jogszabály 
keretében. Ezt szerettem volna tájékoztatásképpen elmondani.  

Szavazásra teszem fel az 1. indítványt. Ki az, aki támogatja Gőgös 
Zoltán indítványát? (Szavazás.) Ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 2. sorszámú indítvány szintén Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 3. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 4. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Az 5. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 6. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 7. indítvány Sneider Tamás javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 8. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 9. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 10. indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Bizottságunk részéről szándékozunk előterjesztést tenni további 
bizottsági módosító indítványra, ennek a szövegét a bizottság tagjai szintén 
megkapták. Ez gyakorlatilag nyelvhelyességi, stilisztikai és pontosító 
indítványokat tartalmaz, érdemi, mély hatással bíró indítvány nincs benne. A 
bizottsági tagok megkapták ezt az indítványtervezetet. Kíván-e a tárca ehhez 
kommentárt fűzni? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről van-

e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Arra teszek indítványt, hogy bizottságunk nyújtsa be az imént idézett 

tervezetet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, 
bizottságunk ennek a döntésnek megfelelően benyújtja ezt az indítványt.  

Nem tudok olyan további módosító indítványról, amelyet a 
bizottságunknak tárgyalnia kellene, ezért javaslatot teszek a részletes vita 
lezárására. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
A részletes vitát itt lezárom.  

A jelentés elfogadására teszek javaslatot, amelyben a vita során 
elhangzott álláspontok feltüntetésre kerülnek. Van-e kérdés az elfogadással 
kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Javaslatot teszek a jelentés 
elfogadására. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség, bizottságunk benyújtja a jelentést.  

Az előadók tekintetében szintén az a javaslatom, hogy ne állítsunk 
előadót. Van-e más vélekedés ezzel szemben? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ne állítsunk előadót. Aki egyetért vele, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú, bizottságunk nem állít 
előadót.  

A 4. napirendi pontot lezárom.  

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 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Az 5. napirendi pontban a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok megtárgyalására, azaz a 
részletes vitára kerül sor. (Farkas Sándor: Haladjunk, mert szavazás van!) 
Tudom. Gál Péter helyettes államtitkár urat kérem, hogy maradjon még itt egy 
picit – elnézést! 

A vitát megnyitom. A vita első szakaszában meg kell kérdeznem, hogy 
ki kíván a házszabályi rendelkezések formális szabályainak való megfelelés 
tekintetében hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel a Házszabály sokat idézett 
rendelkezésének. (Szavazás.) Egyhangú igen. 
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Megnyitom a részletes vita második szakaszát, és bejelentem, hogy nem 
került benyújtásra módosító indítvány. Javaslatot teszek, hogy bizottságunk 
viszont nyújtson be módosító indítványt, amelyet szintén megkapták a 
bizottság tagjai. A tárca képviselőjét kérem, hogy esetleg kommentálja, ismeri-
e, egyetért-e a benyújtandó bizottsági indítványunkkal.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, támogatjuk a módosító javaslat benyújtását. Egyrészt a 
jogszerű földhasználat igazolását azon területek vonatkozásában is lehetővé 
teszi, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerint nem minősülnek 
mezőgazdasági földterületnek, tehát nincsen művelési ága, kivett területnek 
minősül, például az 1 hektárnál kisebb belterületi ingatlanok, ugyanakkor az 
uniós szabályok szerint és a MePAR-ban támogatható területnek minősülnek, 
tehát lehetőség van utána a támogatás felvételére. Ezzel a fogalmi 
pontosítással bővül azoknak a köre, akik így hozzájuthatnak a támogatáshoz. 
Most az új szabályok szerint a minimális területnagyság, amelyre támogatást 
lehet igényelni, 1 hektár, azonban ez az 1 hektár több földrészletből is 
összejöhet, amelyeknek a legkisebb nagysága 0,5 hektár, tehát pont az ilyen – 
mondjuk – belterületi, a kert végében vagy a ház mögött, a hátsó kertben 
meglévő gyümölcsösök után is igénybe tudják venni ezek után a támogatást, 
illetve azon, akár külterületi ingatlan után is igényelhető támogatás, amely 
valami miatt mondjuk kivett területnek minősül, de ténylegesen 
mezőgazdasági hasznosítása van, legelő, szántó vagy más funkciója van, ott 
igénybe lehet venni a támogatást.  

Másrészről ami tartalmilag fontos az indítványban, az, hogy a g) 
pontban, tehát az osztatlan közös tulajdonban lévő területek vonatkozásában 
két jogosulti csoport került felsorolásra, és egy többszörösen összetett 
mondat, tehát indokolt, hogy a közérthetőség és a könnyebb jogalkalmazás 
biztosítása érdekében két alpontban kerüljön feltüntetésre a két jogosulti 
csoport. Úgyhogy erre figyelemmel támogatjuk a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy 

kérdés, észrevétel van-e a tervezett indítvánnyal kapcsolatban. (Jelzésre:) 
Igen, Magyar Zoltán alelnök úr! 

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

Természetesen támogatjuk, ahogy ezt már a vitában is kifejtettem, csak egy 
kérdésem lenne a szaktárca irányába. Körülbelül, nagyságrendileg van-e 
fogalmuk arról, hogy hány millió forint veszteséget okozott ez a problémakör 
azáltal, hogy nem mondjuk egy évvel ezelőtt lett benyújtva ez a tervezet? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: A tárca képviselőjének adok szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Veszteséget nem okozott, mert a nemzeti boríték nagysága fix, 
tehát hogyha ezekre a területekre nem adtak be támogatást, az azt jelenti, 
hogy arányosan azoknak az 1 hektárra jutó támogatásnagysága, akik viszont 
jogosan igényeltek, nagyobb lett. Országos szinten tehát nincs veszteség. Így 
viszont olyanok is hozzájuthatnak a támogatáshoz, akik eddig nem tudtak, 
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tehát a személyeket tekintve valóban lehetett veszteség, de országosan nem 
veszett el pénz. 

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

Nincs.  
Indítványt teszek a benyújtásra. Ki az, aki egyetért azzal, hogy nyújtsuk 

be az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, 
bizottságunk benyújtja az indítványt.  

További indítványról nem tudva javaslatot teszek a részletes vita 
lezárására. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A vitát 
lezártuk.  

A jelentés elfogadására teszek javaslatot, amely a vitában 
elhangzottakat foglalja magában. Kérdezem, ki az, aki egyetért a jelentés 
elfogadásával. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Többségi döntéssel 
bizottságunk elfogadja. 

Előadók állítására nem teszek javaslatot. Ki az, aki ezzel ellentétes 
véleményem van? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor szavazunk róla. 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy ne állítsunk előadót? (Szavazás.) Bizottságunk 
nem állít előadót.  

A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Egyebek. Szeretném jelezni, hogy holnap, 9 órakor a Delegációs 
teremben – az a 40. számú terem – fogjuk megtartani azt a nemzetközi 
konferenciát, amelyre azon országok mezőgazdasági bizottsági elnökeit 
hívtam meg, amely országok ellen szintén eljárást indított az Európai Unió. 
Már többször értesítettük erről bizottsági tagjainkat. Kérjük, hogy aki részt 
szeretne venni az ülésen, Horváth Katalin bizottsági titkár asszonynál legyen 
szíves ezt jelezni az ültetési rend kialakítása miatt.  

Van-e még az egyebekben más? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Csak nagyon röviden. Lehet valami többet is tudni erről a holnapi napról, 
mint amit megkaptunk? A menetéről, hogy mit tervez az elnök úr? 

 
ELNÖK: 9 és 12 óra között tervezzük, hogy tájékoztatom a bizottsági 

tagokat arról, hogy a magyar álláspont mi ebben a kérdésben, milyen kifogást 
intézett hozzánk az EU, megkérem a többi tagországot, hogy jelezzék, milyen 
kifogás van őnáluk, és javaslatot fogok tenni arra, hogy milyen lépési 
sorozatban gondolkodunk.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Várható valami 

közös nyilatkozat vagy ilyesmi? 
 
ELNÖK: Az valószínűleg nem kerülhet megfogalmazásra, mivel tartok 

tőle, hogy az itt felvetett javaslatainkat meg kell hogy vitassák a küldöttek 
odahaza – tehát egy szoros kapcsolattartást fogok javasolni –, hiszen itt olyan 
érzékeny kérdésekre is javaslatot fogunk tenni, hogy mi miben gondolkodunk, 
amiben várhatóan nem fognak tudni azonnal álláspontot kifejteni az itteni 
küldöttek, hiszen azt várhatóan a saját kormányukkal is le kell egyeztetniük. 
(Magyar Zoltán: Köszönöm.)  
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Ha további kérdés nincs (Senki nem jelentkezik.), az egyebeket 
lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


