
 
 

Ikt. sz.: MGB/11-2/2016. 

MGB-4/2016. sz. ülés 
(MGB-33/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2016. április 19-én, kedden, 10 óra 4 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 528. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 5 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 6 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 
szóló T/9802. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 6 

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/10103. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 19 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 19 

Hozzászólások 21 

Sallai R. Benedek reflexiói 24 

Határozathozatal 25 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság 
megszüntetéséhez szükséges módosításáról szóló T/10104. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 25 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 26 

Hozzászólások 26 

Sallai R. Benedek reflexiói 28 

További hozzászólások 30 

Sallai R. Benedek reflexiói 33 

Határozathozatal 36 

A tejágazat megmentésének szükségességéről szóló H/10132. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 36 

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 36 

Hozzászólások 38 



 3

Magyar Zoltán reflexiói 43 

Határozathozatal 46 

Az állami földekkel kapcsolatban történt visszaélések 
felderítéséről szóló H/10183. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 46 

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 46 

Hozzászólások 47 

Magyar Zoltán reflexiói 49 

További hozzászólás 50 

Magyar Zoltán reflexiói 51 

Határozathozatal 51 

Egyebek 52 

Az ülés berekesztése 52 

 



 4 

Napirendi javaslat  

 

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9802. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. 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/10103. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10104. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. A tejágazat megmentésének szükségességéről szóló határozati javaslat 
(H/10132. szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. Az állami földekkel kapcsolatban történt visszaélések felderítéséről szóló 
határozati javaslat (H/10183. szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Földi László (KDNP) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Sallai R. Benedek (LMP)  
Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, 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! A napirendtervezetet képviselőtársaim 
megkapták. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a tervezethez. (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a tervezetről szavazunk. Ki az, aki 
egyetért a napirendtervezettel? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosításáról szóló T/9802. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Az 1. napirendi pont a vízgazdálkodásról szóló ’95. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Először a formalitásnak 
megfelelően az első vitaszakaszban arról kell döntenünk, hogy a benyújtott 
törvénymódosítás megfelel-e a sokat idézett határozati házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésének a-d) pontjában foglaltaknak, ezért ezt a 
vitaszakaszt megnyitom. Ebben a vitaszakaszban köszöntöm a kormány 
képviselőit: dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, Kling Zoltán 
főosztályvezető urat, és nekem Jelinek Gabriella neve is fel van itt tüntetve, de 
köszöntök minden segítő kollégát, aki a helyettes államtitkár asszonnyal 
érkezett. Kérdezem, hogy ehhez hozzá szeretne-e valaki szólni, kérdezem 
tehát, hogy a kormány vagy a bizottsági tagok részéről ehhez az első 
vitaszakaszhoz hozzá szeretne-e szólni valaki. (Senki nem jelentkezik.) Nem. 
Amennyiben nincs hozzászóló, akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a határozati házszabályi rendelkezések idézett 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő a benyújtott törvényjavaslat. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Az első vitaszakaszt, részt 
lezárom.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Kérdezem a kormány 
képviselőit, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fognak-e képviselni.  

 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot 
tudunk képviselni a benyújtott módosító javaslatok vonatkozásában.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaihoz fordulok, hogy bár 

Schiffer András konkrétan megjelölte, hogy a Fenntartható fejlődés 
bizottságához címezte a 2. indítványt, én javaslatot teszek arra, hogy mivel 
három érdemi indítványunk van, mint főbizottság Schiffer András 2. számú 
indítványát is tárgyaljuk meg. Kérdezem, hogy ehhez kérdés, észrevétel van-e. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
a Schiffer András által jegyzett módosító indítványt is tárgyaljuk? (Szavazás.) 
Ez egyhangú, tehát tárgyalni fogjuk.  

A háttéranyag, annak sorrendisége szerint fogunk haladni.  
Az 1. módosító indítvány egy általam jegyzett indítvány, amely 

összefügg a 3. pontban található javaslattal. A tárca álláspontját kérdezem.  
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MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Indoklást kérek hozzá. 
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca álláspontja szerint amennyiben ez a módosító 
javaslat elfogadásra kerülne, akkor nem valósulna meg az a cél, amelyet a víz-
keretegyezmény előír, és kockáztatnánk azt az EU-s támogatást, ami 
400 milliárd forint, és az EU már előre jelezte, hogy amennyiben a 
vízkészletekkel kapcsolatos díjazás nem kerül bevezetésre, tehát teljes 
mentességet élveznek a felhasználók a haltermelés, a rizstermesztés, az 
öntözés vonatkozásában is, ebben az esetben kötelességszegési eljárást indít 
Magyarország ellen.  

Szeretném elmondani itt ugyanakkor azt is, hogy a törvényjavaslat nem 
általános díjfizetésre tesz javaslatot, hanem figyelembe veszi az irányelv által 
biztosított mentességi és mentesítési lehetőségeket is. Szeretném továbbá 
jelezni, hogy ez az EU minden tagországában, még az igencsak víz bővében 
lévő Hollandiában is bevezetésre került, és vízhasználati díjat kötelesek fizetni 
a felhasználók. Illetve szeretném kiemelni, hogy a törvényjavaslatban szereplő 
végső köbmétereket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslata alapján 
építettük be a tervezetbe, és hosszú elemzés előzte meg azokat a mentesítési 
lehetőségeket, amelyek nem rónak elviselhetetlen terheket a gazdákra, 
ugyanakkor az irányelvnek és az EU-s elvárásoknak megfelelnek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Horváth István alelnök urat kérem meg, hogy vegye át az ülés 

vezetését, képviselőként hozzá szeretnék szólni.  
 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a 

megjelent vendégeket, résztvevőket, és átadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Gondolom, a tárca 

képviselői olvasták az indoklásomat is, amit itt nem látunk, esetleg a bizottság 
tagjai is. Röviden csak annyit szeretnék abból jelezni, hogy már régóta 
figyeljük az EU-nak azt az időnként a környezetvédelem alá bújtatott 
szándékát, hogy az utólag csatlakozott országoknál, ahol lehet, tompítsák a 
további öntözhető felületek növelését. Ennek megvan az oka: ők ezt egy 
természeti erőforrással való bánásmód miatt és annak az esetleges 
kiapadásától való félelemre hivatkozva indítják meg, akár a víz-
keretirányelvre is hivatkozhatnék, de pontosan tudjuk, hogy emögött egy 
sokkal izgalmasabb kérdés bújik meg: az esetleges konkurencia, konkurens 
termékek megjelenése az Európai Unió piacán. Mi ebben látunk komolyabb 
érdekellentétet. 

Magyarországon 1,5 százalékos az öntözött felületek nagysága, alig van 
olyan ország, különösen nem vízben ilyen gazdag ország, mint Magyarország, 
amely egyébként több vizet enged ki az országából, mint amennyit befogad - 
ilyen bolond ország kevés van Európában -, és ezt nem hagyjuk egyelőre az 
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EU-s irányelvekre hivatkozva nemhogy bővíteni, hanem a vizet felhasználni 
sem. Akik olvasták, és, gondolom, önök olvasták az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság tanulmányát - kétszer is megjelent a főigazgató úr az elmúlt 
két-három évben a bizottságunk előtt, és idén tavasszal szintén várjuk majd -, 
az nagyon lesújtó képet adott a magyarországi öntözésről, pontosabban az 
öntözési lehetőségről, annak eljárásáról.  

Én önökhöz fordultam egy évvel ezelőtt, hogy adjanak egy 
tájékoztatást, hogy ha ma valaki öntözni szeretne, annak milyen eljárási 
folyamaton kell keresztülmennie - ezt olyan hat oldalon keresztül írták le 
nekem. Ez mélyen tükrözi azt, hogy körülbelül minek néz elébe ma egy gazda, 
aki öntözni szeretne. Utána jön az eszközfenntartás, a létesítménytervezés, a 
létesítés, a fenntartás, vissza sem tudom idézni azokat az ellenőrzési és 
díjfizetési folyamatokat, amelyek a gazdálkodókat terhelik. Ez hűen 
visszatükröződött az OVF tanulmányában, amely tanulmány összesítése azt 
mondta, hogy a legfőbb oka, amiért gazdálkodók, akiknek lenne lehetőségük 
öntözni, nem öntöznek, az anyagi és az eljárási rend, tehát drágának találják 
az egész eljárási rendben a kötelezettséget, ami a díj nagyságában jelenik meg, 
és rendkívül bonyolultnak látják az eljárást. Gazdálkodói oldalról tehát 
rendkívül bonyolult, ha ma valaki öntözni szeretne. Ugyanakkor a másik 
oldalon meg azt látjuk, hogy van a télutói, kora tavaszi nagyon nagy 
vízbőségünk, akkor mindenki azon fáradozik, hogy kivezessük az országból a 
vizet, aztán két-három hónap múlva pedig mindannyian azt nézzük, hogy 
hogyan lehetne öntözni.  

Van tehát egy rendkívül nagy potenciálunk, függetlenül attól a 
természetvédelmi aggódástól, ami Nyugaton időnként megjelenik, 
Magyarország vízfogadó országként nem tartozik azon országok közé, ahol a 
víz hiánya vagy bősége olyan nagy problémát okozna, a vízzel való 
gazdálkodás okoz problémát az előbb elmondottak alapján, amit próbáltam 
érzékeltetni, hogy sajnálatos módon bármilyen Vásárhelyi-terv és minden, 
amit elindítottunk ’98-2002-ben, semmilyen érdemi előrelépést nem hozott a 
tekintetben, hogy a vízmennyiségünket, ami létezik, megtartsuk, és a lehető 
legegyszerűbb módon adjuk vissza úgy július-augusztus környékén az érintett 
gazdálkodóknak. Ezzel szemben természetesen látjuk azt a borzasztó nagy 
átszervezést, amivel az FVM-től, az FM-től majd a BM-hez került a 
vízgazdálkodási rendszer, a teljes öntözőcsatorna-rendszer átvétele, majd 
láttuk ennek az időnként akadozó mivoltát, a végponton a gazdálkodó pedig 
csak azt érzi, hogy valami nincs rendben. Én értem, hogy amikor egy ekkora 
rendszert megmozdítunk, az nem fog azonnal tökéletesen működni, ma már - 
hála istennek! - a javuló tendenciában vagyunk, ezt a 2014. és ’15. évre 
mondom, végre a javuló tendenciában van a vízkezelési és a vízirányítási 
rendszer, de a gazdálkodó mégiscsak azt szeretné, hogy ha már van olyan 
adottságunk, hogy két folyó, a rendkívül sok mellékfolyó egyáltalán 
lehetőséget adna arra, hogy öntözést valósítsunk meg, akkor ez lehetséges 
legyen.  

Az az érthetetlen helyzet állt elő, hogy a két folyó között a Duna-Tisza 
köze az elsivatagosodás felé hajlik minden nemzetközi kutatás alapján. 
Természetesen ismerem a Kecskeméttől nyugatra, a Duna felé folyó 
kísérleteket a vízutánpótlásra, hogy a mikrotérségben újra megnézik, hogy 
meg lehet-e állítani a vízszintsüllyedést, ami megtörtént, de azt roppant nehéz 
elmagyarázni, hogy két ilyen, tartósan jól kiszámítható vízhozamú folyó 
közepette nemhogy öntözést nem tudunk megvalósítani, hanem a tartós 
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vízszintet sem tudtuk egyelőre megoldani, itt a talajvízszint-süllyedésre 
utalok.  

Ezek a globális problémáink úgy általában - ez egy lesújtó kép, amit én 
most megpróbálok felfesteni, hogyha véletlen valaki ezt nem érzékelte volna -, 
hogy ’90-95-től kezdve drasztikusan csökkent az öntözött területek száma, az 
öntözhető terület száma nem, sőt, itt lenne a lehetőségünk, hiszen 
folyamatosan arról beszélünk, hogy jó lenne a mezőgazdaság kézimunkaerő-
igényes területeit fejleszteni, ez egy nemzeti programunk. A másik nagy 
programunk, hogy stabilizáljuk a mezőgazdaság termelését, és minél inkább 
próbáljuk meg a környezeti viszontagságoktól mentesíteni, hogy ez egy stabil 
GDP-hez hozzáadott érték legyen. Tökéletesen látszott a 2010-2015-ös 
időszakban, hogy amikor a mezőgazdaság környezeti okok miatt - ez a belvíz, 
az árvíz, az aszály és a téli fagy, ezek a legklasszikusabb problémáink a 
jégesővel tarkítva - nem jól teljesített, amikor ezek súlyosan érintették az 
országot, az nagyon nagy mértékben meglátszódott a GDP-teljesítményben. 
Látszik tehát, hogy a GDP-nk akkor tud igen markánsan stabil lenni, ha a 
mezőgazdaság is stabil mögötte. Nekünk, szakmabelieknek régi mániánk, 
hogy ezt kellene erősíteni, és hála istennek a miniszterelnök ezt 2012-ben, ha 
jól emlékszem, az OMÉK-rendezvényen maga is megerősítette, a 
mezőgazdaság stabilitását és a környezeti hatásoktól való minél nagyobb 
mentesítését. Én úgy gondolom, hogy az öntözés is egy ilyen, tehát próbáljuk 
meg a környezeti hatások alól minél inkább mentesíteni, azaz a szárazodás 
ellen is tegyünk meg mindent.  

Én megértem, hogy valaki kitalálta, hogy nekik most jó lenne az EU-tól 
400 milliárd forint, én ezt értem, lehet, hogy önök ezt már be is osztották, 
lehet, hogy el is költötték, hogy mire szeretnék fordítani, lenne mire, ismert, 
hogy a vízlétesítmények, zsiliprendszerek, az átemelő szivattyúk rendszere 
nem éppen a legfényesebb állapotban van, fogalmam sincs, hogy mire ajánlja 
fel ezt az EU, de azt az ellentételezést, hogy akkor vezessünk be vízkivételi 
díjakat, és azokat kvázi a gazdálkodókkal fizettessük meg, és azon a nem 
egészen 150 ezer hektáron, amit most úgy-ahogy öntözünk, ennek az esélyét 
még csökkentsük azzal, hogy egy terhelést adunk ezeknek a gazdálkodóknak, 
azt én nem tartom helyes eljárásnak, bármennyire szépnek tűnik is a 
400 milliárd forint. Mert mi azt gondoltuk 2010-ben, és ezt a miniszter úr - 
Fazekas Sándor miniszter úrra utalok - többször megemlítette, hogy a 
duplájára szeretnénk növelni az öntözhető felületek számát, a dupla 300 ezer 
hektárt jelentene, sőt jó lenne, ha elérnénk az 500 ezer hektárt. Ettől most 
fényévnyi távolságra vagyunk, ezt valljuk be, bármilyen jó szándékú volt is a 
miniszter úrnak ez a felvetése. Én tudom, hogy a vízszabályozás rendszere 
nem az ő minisztériumához tartozik, de a mezőgazdaság igen, és az érintett 
alanyok, akik a végponton néha azért terepen járunk, és érintettjei vagyunk 
ennek a problémakörnek, úgy érezzük, hogy nem helyes egy ilyen szakaszban 
ezt az irányelvet elfogadni.  

Értem az irányelvnek az indokoltságát, már a törvény előterjesztésében, 
és hivatkozik is rá, az egyik szakasza is hivatkozik arra, hogy a víz-
keretirányelv idézett cikkelye szerint járunk el, ez a cikkely kimondja, 
elmondja, hogy a vízhasználóknak egy késztetést kell adni arra, hogy helyesen 
gazdálkodjanak a vízzel, „késztetést”, így nevezi, így fordították le magyarra, 
és most akkor így is mondhatnám, és ez a késztetés ezek szerint csak a 
díjemelésben vagy a díj megjelenésében valósulhat meg a minisztérium 
elképzelése szerint. Ugyanakkor a 9. cikk (4) bekezdése kimondja, és ezt most 
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idézem, hogy: „A tagállamok nem sértik meg ezt az irányelvet, ha úgy 
döntenek, hogy a fennálló gyakorlatnak megfelelően nem alkalmazzák az (1) 
bekezdés második mondatának rendelkezéseit.”, tehát ezt a késztetést. Ezért 
nem is értem, hogy a helyettes államtitkár asszony mire alapozta, hogy az EU 
kötelezettségszegési eljárást indít majd ellenünk, főleg abban a szakaszban, 
amikor még nincsen elfogadott törvény. Arról már nem is beszélek, hogy van 
azért egy-két probléma, amiben megütköztünk, és amivel ma is ütközünk - 
lásd földtörvény - az EU-val, és az álláspontunk megtartása mellett akár 
bírósági szintre is elmegyünk egyes ütközések miatt. Lehet, hogy én nem értek 
annyira az EU-s joghoz, de amikor azt írja, hogy a tagállamok nem sértik meg 
ezt az irányelvet, ha úgy döntenek, hogy ezt nem vezetik be, és ha ezek után 
nekünk mégis azt üzeni valaki, hogy kötelezettségszegési eljárást fog indítani 
ellenünk, én ezt a kettőt nem tudom egyelőre összevetni. Lehet, hogy 
megbúvik még emögött más jogszabály, amit én nem ismerek, ez könnyen 
lehet, mert az EU jogrendszere egy nagyon rafinált, bonyolult rendszer, főleg 
azért ilyen talán, hogy mindig az EU szándékai szerint tudják fenyegetni az 
adott tagországot, ha éppen nekik nem tetsző eljárást alkalmaz.  

A helyettes államtitkár asszony említette, hogy az esetleges 
költségszámítások és netán a díj összege - mert erről ugye nem szól az 
előterjesztés, hogy mi van az 50 ezer köbméter feletti vízkivétel esetén, na, az 
lesz majd díjköteles - kapcsán túl vannak a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarával való egyeztetésen, ha jól értettem. Erről azért szívesen hallanánk 
itt akár a kamara elnökétől is, hogy akkor most mi a helyzet, már a 
gazdálkodókat érintő, képviselő szervezet ad ahhoz jobb kezet ahhoz, hogy itt 
egy vízhasználati díj kerül majd bevezetésre körülbelül 30 hektár feletti 
gazdálkodói méret esetében, pontosabban öntözött felület esetében, mert a 
szakemberek úgy számolták, hogy ez az 50 ezer köbméter körülbelül 30 hektár 
klasszikus öntözésére lehet elég.  

Ugyanakkor szakmabeliektől, és itt Farkas Sándorra nézek, aki van 
olyan helyzetben, hogy tapasztalattal rendelkezik az öntözhetőségről, és ezt 
gyakorolja is, tudtam meg - talán lehet, hogy helyesebb is lett volna, ha ő 
mondja ezt el, de most már belekezdtem, tehát elmondom -, hogy egyes 
növénytermesztési fajtáknál, így például a zöldborsónál a felvásárló 
konzervüzemek nem kötnek szerződést a termesztővel, ha nem bizonyítja, 
hogy van neki öntözhető felülete. Ezek nagyon súlyos dolgok, amelyeket lehet 
hogy a tervezet előkészítői nem tudnak, mert ez az információ nem jut el 
hozzájuk, mert ők teljesen más logika alapján - vízirányelv, 
természetierőforrás-védelem, EU-fenyegetettség, s a többi logika alapján - 
készítenek el egy előterjesztést, közben meg az az apróság, az az apró hír nem 
jut el hozzájuk, hogy ezzel tönkrevágjuk a hazai borsótermesztő ágazatot, mert 
nem fognak szerződést kötni azzal, aki nem fog tudni ezek után öntözött 
felületet biztosítani pontosan a majdan megjelenő díjnak, amiről nem tudjuk, 
hogy mennyi, a következtében.  

Én tehát úgy érzem, hogy a magyar gazdaság az öntözés szempontjából 
nem ott tart, hogy most érdemes lenne bevezetni egy ilyen díjat, sőt ott tart, 
hogy ezzel az 1,5 százalékkal, amit öntözünk, az utolsók között kullogunk az 
EU 24 országában, ahol egyáltalán kertészeti, szántóföldi növénytermesztés 
ilyen mértékben, volumenben történhet, és ahol rendelkezésre állnak 
vízforrások, mert akiknek nem áll rendelkezésre, azokkal nem is akarunk 
versengeni, de nekünk megvan az adottságunk, és ezt az adottságot jelenleg 
sem használjuk ki, és tartok tőle, hogy a rendkívül rossz helyzetünket még 
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rontani fogjuk egy ilyen díj megjelenésével - szintén csak az OVF 
tanulmányára szeretnék ezzel hivatkozni.  

Ezért én a minisztérium álláspontjával ellentétesen változatlanul 
szeretném fenntartani majd ezt az indítványt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnök úrnak az ülés vezetését.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Abban a szerencsés vagy szerencsétlen 
helyzetben voltam, hogy a múlt héten én voltam a téma előadója a parlament 
plenáris ülésén, szenvedtem is tőle, mert szakmailag egy eléggé - nem akarok 
durván fogalmazni, de mondhatnám azt, hogy: - az agrárium számára 
szakmaiatlan előterjesztés született. Én kiegészíteném a Font elnök úr által 
elmondottakat egy pár olyan adattal vagy gondolattal, amely, úgy gondolom, 
helyes és nélkülözhetetlen ma az agráriumban.  

Először is szögezzük le: az Alföldön aszály van, már aszály van, 
gyakorlatilag beindult az öntözőtelepek nagy része, még ha keservesen is, de 
beindult, pont a víztársulatok és a vízügynek az átállásából fakadóan, de nagy 
része beindult. Azért indult be, mert a téli csapadék jelentős részben kevés 
volt, másrészt pedig a tavaszi szelek és az aránylag rendkívül meleg tavaszi 
időjárás kiszárította a talajok jelentős részének a felső rétegét, így a 
gazdálkodók jelentős része, aki teheti és olyan növényeket termeszt, 
egyértelműen öntözésbe fogott egy bizonytalan jövő vonatkozásában.  

Azt, hogy 30 hektárban határozza meg ez a törvényjavaslat azt a 
területet, én, megmondom őszintén, nevetségesnek tartom, kormánypárti 
képviselőként, de gyakorló gazdaként nyugodtan mondom, hogy nevetséges. 
Miért mondom ezt? Ma a magyar vetőmagtermesztés, a biztonságos 
vetőmagtermesztés, amiben a kukorica-vetőmagtól kezdve az egyéb, 
borsóvetőmag és az összes, akár kalászosvetőmag-termesztés, és a 
napraforgót is ideértem, a mai Kárpát-medencében öntözés nélkül 
elképzelhetetlen. Tudjuk azt, hogy ennek a vetőmagtermesztésünknek a 
jelentős része exportpiacra kerül.  

A második megjegyzésem a konzervipari növényekkel kapcsolatos. Az 
elnök úr az előbb említette a zöldborsó példáját, de a csemegekukorica és a 
zöldbab példáját ugyanide kell sorolni, a feldolgozók ugyanúgy csak 
szerződésben garantált feltételek mellett, öntözési feltételek mellett kötnek 
szerződést a termelővel. Ezeknek a növényeknek, konzervipari terméknek a 
80 százaléka exportárualap, csak 20 százaléka megy belső fogyasztásra.  

Cukorrépa. Ma már tudjuk, hogy a megfelelő cukorkihozatalhoz csak 
öntözéses feltételek mellett tudunk eljutni, mégpedig nemcsak a 
termésátlagok miatt, hanem önmagában a cukortartalom és a 
cukorbeltartalmi értéke miatt. A cukorrépa-termesztésünk egyetlenegy gyárra 
koncentrál, az hasonlóan öntözési feltételekkel köt szerződést.  

Az intenzív ültetvényeket is megemlíthetem a kertészet 
vonatkozásában, ahol már nem 30 hektáron, hanem térségenként ennél 
sokkal nagyobb területen történik intenzív ültetvénytelepítés, és annak az 
öntözési feltételeinek a biztosítása.  
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És hogy még szebb legyen a történet, mondok egy növényt. 
Eldöntöttük, hogy a magyar mezőgazdaságban a fehérjealapú 
növénytermesztést a szójára próbáljuk koncentrálni. Szójatermesztést 
Magyarországon csak és kimondottan öntözött körülmények között tudunk 
csinálni, úgy tudjuk megtermelni, ezt a gyakorlatból merem önöknek 
mondani. Próbáltuk szárazon, nulla és az 1 tonna között lett, öntözött 
körülmények között tudtunk 2 tonna fölé menni, esetleg a 3 tonnát elérni, 
esetleg! Rendkívül sokan mondják azt, hogy a szójához Magyarországon jók a 
termőhelyi viszonyok, de ez, mondjuk meg őszintén, tévedés, mert a miatt a 
páratartalom miatt, a miatt a légköri aszály miatt, ami sajnos a nyári 
hónapokban kialakul a Kárpát-medencében, ennek a növénynek a biztonságos 
termelését csak öntözéssel tudjuk megoldani.  

Most akkor visszakérdezek: ez a 30 hektáros gazdálkodónkénti terület 
elegendő? Úgy gondolom, hogy nem. Én határozottan kiállok amellett, amit az 
elnök úr is megfogalmazott, és ezt a javaslatot, amit az elnök úr nevével 
fémjeleztek, támogatni fogom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A vízkormányzás és úgy általában a vízkérdés egy akut 
kérdése a mai magyar mezőgazdaságnak, sőt a mai magyar vidéknek, ez 
nagyon jól tükröződött Font és Farkas képviselőtársaim szavaiból, és nyilván 
nem alaptalanok azok az aggódó gondolatok, amelyek megszülettek bennük. A 
MAGOSZ és a kamara közösen kezdeményezett egy tárcaközi egyeztetést, hisz 
három olyan tárca is van a mai magyar kormányzati struktúrában, amely 
öntözési kérdésekben érintett. Az FM nyilvánvalóan a szakmai oldalt kell 
vigye, a Belügyminisztérium az infrastruktúrának a kezelője, ha most itt a 
gerinchálózatról beszélünk, ide esetlegesen KEOP-os pályázatokat lehetne 
igénybe venni, ennek a bölcs felhasználása nagyon fontos lenne, a 
Miniszterelnökség pedig a vidékfejlesztési források felhasználásán keresztül 
tudja segíteni magát a konkrét öntözést, a gazdálkodói szintű öntözési 
beruházásokat. Való igaz, Font Sándor úrnak igaza van, már a VP tárgyalásai 
során jól látszódott az Európai Uniónak az a szándéka, hogy Magyarországon 
ne lehessen öntözött területet növelni uniós támogatásból, végül sikerült ezt a 
falat áttörni, úgyhogy lesz lehetőség területbővítésre.  

Fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat - és nemcsak uniós, hanem 
hazai forrásokat is - a lehet legbölcsebben, és lehetőleg többfunkciós 
megoldásokra kell felhasználni, gondolok itt arra, hogy az én ismereteim 
szerint Magyarországon nincs olyan tározó, amelyben mondjuk egy árvizes 
időszakban eltárolt víz hosszú távon a helyén maradhatna, azt egy kevésbé 
magas vízszint mellett vissza kell engedni a folyóba, egyébként éppen azért, 
mert a terület, ahova tározási céllal kiengedték a vizet, jellemzően 
magántulajdon, és a magántulajdonosok szeretnék azt használatba venni. Így 
mi tettünk egy óvatos javaslatot arra, mivel az NFA-nak most minden 
bizonnyal van anyagi lehetősége arra, ezeket a vízügyi szempontból lényeges 
területeket vonja állami tulajdonba, vásárolja meg, és teremtsük meg a 
lehetőségét a stabil víztározásnak, ami már nem egy gazdálkodói és 
vízelhelyezési keresztmetszetben találkozik, hanem valóban a hosszú távú 
öntézési célokat is szolgálja amellett, hogy nyilván egy haváriahelyzetben 
megoldást kínál.  
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Az öntözés vonatkozásában mindenképpen érdemes két részre bontani 
az öntözést aszerint, hogy felszín alatti vagy felszín feletti vizekből akarjuk-e 
azt megoldani. A felszín alatti vizekkel, mindannyian tudjuk, nagyon óvatosan 
kellene bánnunk, hisz azoknak a rendelkezésre állása erősen korlátos. Az 
Európai Unió is úgy engedte a VP felhasználásával történő beruházásokat, 
hogy legalább jó minőségű víztest kell hogy rendelkezésre álljon, és kialakult 
ekörül némi huzavona. A felszín feletti vizek esetében pedig igazak azok a 
számok, amelyeket az előttem felszólalók említettek, hogy több vizet 
engedünk ki az országból, mint amennyi bejön, annak a felhasználására 
mindenféle jogi engedélyezés nélkül lehetőségünk volna, és nem tudunk élni 
ezzel a helyzettel.  

A javaslat, amit most tárgyalunk, onnan indul, hogy ingyenes 
vízkivételre nincs lehetőség, valamilyen járulékot meg kell állapítani, tehát a 
vízkészletjárulék megállapítása egy fontos eleme, és itt megjegyezném, hogy a 
vidékfejlesztési programban addig nem lehet eredményt hirdetni, tehát az 
öntözésre rendelkezésre álló forrásokat az Európai Unió addig nem hagyja 
jóvá, amíg ez a jogszabály nincs elfogadva, azaz nem teszünk valamit a nullás 
vízkészletjárulék megszüntetése érdekében. Ettől nyilván senki nem boldog, 
természetesen mi sem voltunk boldogok az egyeztetések során, ugyanakkor 
azt látni kell, hogy 50 ezer köbméter, ami most megállapításra került, és ha az 
öntözés költségeit nézzük, akkor annak a nagyon kicsi töredéke a víznek az 
ára, amit felhasználunk. Én úgy gondolom tehát, hogy nyilván fontos, de nem 
a legfontosabb tényező, hogy mennyibe kerül az öntözés.  

Azt is látni kell, hogy pillanatnyilag valamilyen kvótát meg lehet 
állapítani, ameddig egy gazdálkodó ingyenesen, tehát vízkészletjárulék 
megfizetése nélkül jut öntözési lehetőséghez. Valóban mi javasoltuk az 50 ezer 
hektárt - egyébként 2 ezer hektárról indult az alku, így az 50 ezer hektárnak 
talán már más… (Közbeszólások: Köbméter!) …, köbméter, bocsánat, 
köszönöm a javítást. Azt megjegyezném, hogy ha jól emlékszem - de itt majd 
segítséget kérek - Szlovákiában olyan 12-15 ezer… (Közbeszólás: 15!) …15 ezer 
köbméter a szlovák adat, köszönöm a pontosítást, tehát mindenképpen 
versenyképes az a javaslat, ami végül is megszületett. Azon túl pedig, hogy az 
50 ezer köbmétert meghaladó vízhasználat esetében milyen lesz az ár, az 
különböző szorzószámok eredményeképpen jön létre. Én úgy tudom, hogy a 
kormányzati szándék egyértelműen abba az irányba mutat, hogy a korábban 
alkalmazott összegnél nem lehet nagyobb, ha jól emlékszem az előterjesztésre. 
Én tehát úgy vélem, hogy a szándék a bizonyos keretek közötti lehetőségeket 
próbálja kihasználni. Azt szeretném megemlíteni - de itt is kérnék majd egy 
visszacsatolást -, hogy a vízkészletjárulék mértékéig egyébként adott esetben 
de minimis támogatás adható, úgyhogy akár egy költségvetési nullára is 
kihozható ez a tétel.  

Zárásképpen - tényleg nem akarom hosszúra húzni a hozzászólásomat - 
pedig annyit, hogy a vízitársulatok ügye szintén megoldásért kiált. Én azt 
gondolom, hogy az a vízitársulati rendszer, amely működött, nem volt 
fenntartható, a vízitársulatok nagyon sok esetben nem víziközműveket és 
csatornákat kezeltek, hanem mindenféle autópálya-építésekbe kezdtek, és 
szerintem mindannyian tudnánk elrettentő példákat mondani, hogy miért 
nem működtek jól. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy talán 80-90 ilyen 
vízitársulat volt, abból talán ha 30 van, amely még jelen pillanatig is 
megőrizte a működő státuszt papíron, ami valóban működik, az meg valahol 
10 körül mozog az én ismereteim szerint, ez tehát nincs megoldva. A 
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csatornahálózatnak pedig egy jelentős részét, folyókilométerben talán a felét a 
magántulajdonban, illetve önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok teszik 
ki, ezeknek a helyzete pillanatnyilag nem megoldott, azt gondolom, ezzel 
mindenképpen foglalkozni kell.  

Azt is látni kell mindemellett, hogy a vízügyi igazgatóságok az elmúlt 
években átvett vagyonnak a működtetése kapcsán is komoly problémákkal 
szembesülnek, nem lehet forrás nélkül a végletekig terhelni a rendszert arról 
az oldalról sem, ugyanakkor fontos, hogy ezeket a kérdéseket hosszú távú 
megoldások mellett vitassuk meg. Én nagyon örülnék, hogyha szakmai és 
politikai konszenzus lenne közöttünk majd abban, hogy Magyarország 
öntözési stratégiáját, vízgazdálkodását, vízkormányzását hogy állapítjuk meg. 
Én annak vagyok a híve, hogy egy 20, adott esetben 30 év múlva ideálisnak 
kitűzött célhoz képest kellene levezetni az éppen aktuális lépéseket. Nyilván 
vannak olyan kényszermozgások, mint ennek a jogszabálynak a 
vízkészletjárulék-meghatározási része is, amelyek nemzetközi jogi 
kötelezettség miatt hárulnak ránk, ugyanakkor pillanatnyilag én egy kicsit a 
stratégiát hiányolom a rendszerből, amiatt nem tudunk szakmai és politikai 
konszenzusra jutni egymással. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Ha valaki kívülről csak úgy betévedt ide a bizottsági ülésünkre, 
akkor biztos azt hiszi, hogy nem jöttek el a kormánypárti képviselők, és 
egyfajta… 

 
ELNÖK: Mindig itt vannak.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …egyfajta ellenzéki 

boncolgatása van az előttünk fekvő jogszabálynak, ami egyébként nem 
probléma, tehát én mindig örülök, hogyha őszintén tudunk beszélni esetleg 
egy jogszabálynak a problémáiról. A gond azzal van, hogy Font Sándor elnök 
úrnak kellett benyújtania egy módosító indítványt ahhoz, hogy erről a 
bizottságunk egyáltalán érdemben tudjon beszélgetni, hiszen a parlamenten 
úgy ment át, hogy Farkas Sándor képviselőtársam egy fél mondatban sem 
említette meg ezeket a kritikákat, amiket itt most elmondott. Innentől kezdve 
ez azért jól jellemzi az Országgyűlés működését. (Farkas Sándor: Tettem rá 
utalást, hogy nehéz volt.) Tettél utalást, hogy nehéz volt - rendben. 
(Derültség.) Köszönöm az elnök úrnak, hogy vette a bátorságot, és benyújtotta 
ezt a módosító indítványt.  

Az elmondott történettel, a hazai víz helyzetével teljes mértékben 
egyetértek, én is sokat boncolgatom ezeket az ügyeket, nem is ismételném 
meg ezeket a gondolatokat, hiszen - ahogy mondtam - egyetértek velük. 
Viszont azt azért ne hozzuk ki az egész jogszabályból, hogy emiatt csak 
1,5 százalék az öntözött területeknek az aránya, mert a végén már azt éreztem, 
hogy efelé megyünk, hiszen az, hogy a hatósági, bürokratikus akadályok az 
egyik legnagyobb probléma ma Magyarországon, meg hogy nem voltak 
támogatások megfelelően kiírva arra, hogy ezen területek száma, aránya 
növekedhessen, illetve hogy a műszaki megoldásokat a mindenkori 
kormányok vagy elhanyagolták vagy tűzzel-vassal irtották, ezek egyáltalán 
nem ennek a jogszabálynak a problémái, tehát nem ez a jogszabály okozta 
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ezeket a problémákat, ezek évtizedek óta meglévő gondok, amelyekkel sajnos 
egyetlen kormány sem foglalkozott érdemben.  

Úgyhogy én is támogatnám az elnök úrnak a módosító indítványát, 
ugyanakkor ha marad benn köbméteres korlát, mert szükségszerű - ezt 
Győrffy képviselőtársunk világosan elmondta -, azt én nem tartom akkora 
tragédiának, csak mondjuk nem tudom, hogy lehetne-e emelni, hogy 
arányosítva ne 30 hektárra vagy attól vonatkozzon ez a fizetési kötelezettség, 
hanem mondjuk ehhez képest egy növelt hektárra lehessen a végén kihozni. 
Hiszen azt nem tartom ördögtől valónak, hogy ha van egy nagy, több ezer 
hektáros gazdaság, amely az összes területét szeretné öntözni, ő hozzájáruljon 
mondjuk ehhez a járulék befizetésén keresztül. Nem tudom, hogy van-e ilyen 
mozgásterünk - jó lenne, ha valaki erről tudna tájékoztatást adni -, vagy pedig 
ez egy kőbe vésett szám, amit itt láthatunk.  

Elhangzottak itt ilyen kijelentések, hogy jellemzően magánterület az, 
ahol a tavaszi többletvizet gyűjtjük, aztán épp ezért gyorsan, amint lehetséges 
vissza kell azt juttatni a folyóba, hiszen használni szeretnék ezeket a 
területeket. Ha ezekkel ennyire tisztában vannak itt kormánypárti 
képviselőtársaim, akkor nem tudom, hogy miért kellett például az állami 
területeket eladni, hiszen azok pont alkalmasak lettek volna (Moraj a 
kormánypárti képviselők sorában.) mondjuk földcserén keresztül (Farkas 
Sándor: Nem, ez nem így van, ne hülyéskedj!) arra, hogy biztosítsuk azt, hogy 
ne magántulajdonban legyenek ezek a víztározók, és hogy az állam a 
vízkormányzás lehetőségét teljes mértékben át tudja vállalni - pont az 
ellenkező folyamatok zajlanak, nem a megoldás felé tartunk.  

Szintén érdekes volt azt hallgatni, hogy nincs öntözési stratégia, illetve 
hogy a vízkormányzást 20-30 év távlatában kell majd tekintetnünk, illetve a 
kitűzött célt kell először meghatározni, hogy aztán a lépéseket megfelelően 
végre tudjuk hajtani. Ezzel maximálisan egyetértek, csak eltelt már hat év a 
kormányzásból, és így a 20-30 év folyamatosan tolódik, és 20-30 év múlva is 
itt fognak ülni, akik itt fognak ülni, és lehet, hogy arról fognak beszélgetni, 
hogy 20-30 éves távlatokban kell ebben gondolkodni, és ha nem indulunk el, 
akkor nyilván sosem érünk az útnak a végére.  

Összességében tehát fogom tudni támogatni az elnök úrnak a 
javaslatát, kérem, hogy tartson ki mellette, és próbáljuk meg ezt átvinni. 
Ugyanakkor azt a nagy ébredést, amit itt ma tapasztalhattunk, remélem, hogy 
továbbviszik kormánypárti képviselőtársaim, és nem e mögé a jogszabály 
mögé bújva, ezt az egyet bírálva próbálják meg ezt a problémát úgymond 
megoldani, hanem akkor tényleg legyen végre egy öntözési stratégia, amit 
évről évre folyamatosan hangoztatnak, aztán valahogy mindig elsikkad. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sallai R. Benedek! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Nagyon érdekes és izgalmas vitába csöppentem. Elsőként a Győrffy Balázs 
képviselőtársam által elmondottakra szeretnék reagálni. Nagyon sok 
gondolatával egyetértve azért arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nem 
biztos, hogy pont konkrétan csak ennél a napirendi pontnál kellene erről 
beszélni, hogy Magyarország vízgazdálkodása alapvetően rossz, azért rossz, 
mert gyakorlatilag egy 150-170 éves rendszer, amely a víz elvezetésére 
irányult, hogy csatorna jelleggel hogyan lehet kiegyenesíteni a folyókat, és 
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hogyan lehet az országból a leggyorsabban kivezetni a vizet, az alapvetően 
újragondolást igényelne már jó néhány évtizede, de gyakorlatilag ennek a 
szándéka nem nagyon látszódik sajnos egyetlen kormányon sem. Utoljára a 
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése csak a Tisza vízgyűjtőjére azt nézte, hogy 
néhány víztározóval, holtág-rehabilitációval hogyan lehet az ország 
vízmegtartó képességét rendezni, és tartós megoldást azokra a problémákra, 
amelyekről akár Farkas képviselőtársam, akár Győrffy Balázs képviselőtársam 
beszélt, csak ez jelentene, Magyarország vízgazdálkodásának egy 
koncepcionális, teljes átalakítása, amivel a vízelvezető rendszernek a lassítását 
és a magyar földnek a vízmegtartó képességét növelni tudnánk. Nagyon-
nagyon jó lenne tehát, hogyha nemcsak konkrétan ennél a napirendi pontnál 
merülne ez fel, hanem a kormányzatban azon szereplők, akiknek ez feladata és 
hatásköre, gondolkodnának azon, hogy milyen jellegű átalakításra van 
szükség ahhoz, hogy azok a hosszú távú célok, amelyek egyben egyébként 
segítenék az öntözéskiépítés rendszerének a hátterét is, hiszen nem mindegy, 
hogy honnan kell levezetnünk a vizet és milyen öntözőcsatornákból, 
főcsatornákból kell biztosítanunk ezt, jelentős mértékben hozzá tudna járulni, 
nem beszélve a felszín alatti vízről, magyarul arról, hogy milyen szinten van a 
talajvízszint mértéke. Ennek a gondolkodásnak a továbbgondolása tehát 
mindenképpen indokolt, és ez azért időszerű, mert gyakorlatilag jó ideje nem 
látjuk már azt, hogy a kormánynak lenne bármilyen vízgazdálkodási 
stratégiája, csak a védekezésen van a hangsúly, amikor arra szükség van.  

Ugyanakkor egyetlen dologban szeretnék egy nagyon pici új 
szempontot bevetni ebben a vitában, hogyha megengedi, elnök úr, ugyanis 
nagyon izgalmas arról beszélni, hogy ez az 50 ezer köbméter vagy 150 ezer 
köbméter - de beszéljünk csak az 50 ezerről! - elég, nem elég, mire elég, 
alapvetően azért, mert nyilvánvaló, hogy ha öntözött területről beszélünk, 
akkor nem az a legfontosabb szempont, vagy nem lenne szabad, hogy az 
legyen a legfontosabb szempont, hogy az hány hektárnak az öntözésére 
elegendő, hanem az, hogy ott milyen társadalmi haszon valósul meg. 
Alapvetően a vízbázis meg a vízkészlet egy közös kincsünk, az egy nemzeti 
kincs, valamennyiünké, azoké is, akik nem öntöznek, és ehhez csak úgy szabad 
nagyobb támogatást adni - és egyetértek azzal, hogy adjunk nagyobb 
támogatást, és a természeti erőforrásokhoz nagyobb hozzáférést biztosítsunk - 
és azokon a helyeken, ahol mondjuk ez konkrét társadalmi haszonnal párosul.  

Már elnézést kérek, de azoknál a 10 ezer hektáros rendszereknél, 
mondhatnám a Bóly Zrt.-t, ahol mondjuk 4,5-5 milliárdos területalapú 
támogatás van, nem érzem úgy, hogy még akár vidékfejlesztési támogatással is 
a kiépítendő infrastruktúrát kellene támogatnunk, vagy hogy a 
vízkészletjáruléktól kellene mentesítenünk. Ott kell ezt megtennünk, ahol 
érdemi foglalkoztatás van, ott kell ezt megtennünk, ahol érdemi helyi haszon 
valósul meg ezzel az öntözéssel. Mindösszességében tehát ott, hogy hogyan 
határozzuk meg ennek a mértékét, és honnan kívánunk vízkészlet-
hozzájárulást beszedni, egyértelműen járulékos, kiegészítő szempontokat 
alkalmaznék, amelyekről az előző bizottsági ülésen - talán tudjuk itt többen, 
hogy az előterjesztők előzőleg a Fenntartható fejlődés bizottságában voltak a 
kormány-előterjesztést védeni - is volt szó, arról, hogy a kormányrendeletben 
ezeknek a részletes szabályainak a kidolgozására sor kerülhet.  

Azt kérem, hogy miután az a bizottság, amely a magyar 
mezőgazdaságért és agráriumért felel, egyben felel a magyar vidék 
fejlesztéséért is, az előterjesztéseket, módosításokat megfogalmazni 
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mindenképpen úgy célszerű, hogy az valóban az arra rászorulókhoz jusson. 
Bizonyos esetekben az 50 ezer köbméter szerintem lehet kevés, lehet az, hogy 
ennek a többszörösére lenne szükség ott, ahol a magas foglalkoztatási 
költségek miatt a gazdaság ezt igényli. De olyan helyeken, amelyeket most a 
K-Monitor lehoz, a tíz legnagyobb támogatást kapó mezőgazdasági, agrárcég, 
ahol 5 milliárdokról, 4,5 milliárdokról beszélünk, semmiféle segítségre nem 
szorul, se 30 hektárra, se 50-re, se 150-re a mezőgazdasági termelő. Ennek a 
részletesebb kidolgozásának az indokoltsága szerintem tehát valamennyiünk 
érdeke lenne, és kézenfekvő lenne. És nyilvánvalóan a kertészeti kultúrákban 
lehet a hatékony rendszer kiépítésén nagyon-nagyon sokat rágódni, és nagyon 
örülök neki, hogy ennek a kérdése most felmerült, ugyanakkor arra az egyre 
hadd hívjam fel a figyelmet, hiszen ha jól hallom a sajtóértesüléseket, akkor az 
ország költségvetéséről szóló jogszabályokkal együtt hamarosan megjelenik az 
adócsomag is, és ott, úgy láttam, a kedvezményes áfa, az 5 százalékos áfa nem 
terjed ki ezen ágazatokra, amelyeknek a foglalkoztató hatása pont 
indokolhatná azt, hogy ez megvalósuljon. Ott tehát kormánypárti 
képviselőtársaim azon álláspontja, amely ezt az ágazatot erősíteni akarja, 
éppúgy indokolt lesz, hogy ne csak a csirkére meg a tojásra koncentráljunk, 
hanem ezen ágazatokra is, mint ahogy most kiállnak ezen területért, és 
ezeknek a horizontális megközelítése éppen ezért lehet véleményem szerint 
indokolt. Köszönöm szépen, elnök úr.  

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

Nincs. Az előterjesztőnek adok szót.  
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Összesen három-négy dologra szeretnék reagálni, 
ha megengedik. Az egyik a 9. cikkel kapcsolatos. A 9. cikk azt mondja, hogy a 
teljes megtérítés elve ha nem érvényesül a tagországban, akkor nem indít 
kötelességszegési eljárást. Itt messze vagyunk a teljes megtérítés 
kötelezettségétől. 

A másik, hogy a kormány - 2006-ban szűnt meg a díjfizetési 
kötelezettség - a most bevezetésre kerülő díjfizetési kötelezettségnél az 
alapvetően a 2006-os árakat kívánja bevezetni, és ennek alapján kíván 
számolni. 

A 400 milliárd EU-s forrás kifejezetten a mezőgazdaság 
öntözésfejlesztésére vonatkozó összeg, amely rendelkezésre állhat.  

Szeretném jelezni ugyanakkor, hogy Európában az 50 ezer köbméter 
díjmentesség kirívóan magas, hiszen Szlovákiában 15 ezer, Csehországban 
6 ezer, Hollandiában 40 ezer köbméter az, ami mentességet élvez. 
(Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból: Ott nincs is öntözés, 
nem is öntöznek!)  

Szeretném azt is elmondani, hogy az arányosság, illetve a méltányosság 
lehetőségét kihasználva a tervezet úgy szól, hogy a tartósan vízhiányos 
időszakban, illetve a téli csapadékvízből eredő tartalékok felhasználása esetén 
egyáltalán nem fizetnek a gazdák járulékot, illetve az 50 ezer köbméter alatt 
sem.  

 
ELNÖK: De nem is öntöznek akkor! 
 



 18

MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium): Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság keretei talán nem elégségesek 

arra, hogy itt mély szakmai vitát folytassunk a tisztelt kormányzati 
előterjesztővel, de azért annyit hadd említsek meg, hogy nézzük már meg, 
hogy Hollandiában, Lengyelországban, Csehországban mennyi a lehullott 
csapadék éves mennyisége, ott eleve nincs kényszer akkora öntözésre, mint 
Magyarországon. Nyilvánvalóan azokon a területeken van igény öntözésre, 
ahol az éves csapadék mennyisége egy bizonyos szint alatt van vagy 
hektikusan változik, mint ahogy Magyarországon ez most már évről évre 
bekövetkezik, hogy jellemző, hogy hirtelen lehullik nagy mennyiségű, dózisú 
csapadék, és utána nagyon sokáig nincs csapadék, és az éves 
csapadékmennyiség még úgy-ahogy tartja magát - egyébként csökken, de 
viszonylagosan még tartja magát -, de az eloszlása szélsőségesen megváltozott. 
Nekünk rettentő sok adatunk van arra, hogy miért gondoljuk azt, hogy az 
öntözés egyre inkább kell hogy segítse a magyar gazdálkodókat, ez a mi 
véleményünk, nem akarom újabb területét megnyitni ennek a vitának. Ezért 
nem jók tehát azok az összehasonlítási alapok, hogy másoknál mennyi az 
esetlegesen bevezetett vízkészletjárulék, -díj véleményem szerint.  

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, az 1. és az ezzel 
összefüggő 3. módosító indítványról fogunk dönteni. Kérdezem, hogy ki az, 
aki egyetért az 1. és a 3. módosító indítvánnyal. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez a többség. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
1 tartózkodás van. Ellenszavazat nincsen.  

A 2. indítvány Schiffer András javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca támogatja. (Magyar Zoltán: Ez szép!) 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)  
Nekem lenne egy kérdésem. Az előterjesztők, illetve a jogi osztály tett 

bizonyos megjegyzést az indítvány formai követelményével kapcsolatosan. Ezt 
a Fenntartható fejlődés bizottsága esetleg befogadta, vagy mit tudunk erről? 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Igen, befogadta, és támogatta a 

kormánypárti többség.  
 
ELNÖK: Értem. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Egyhangú.  

Nem tudok további indítványról, amelyet a bizottságunknak tárgyalnia 
kellene, ezért a vitaszakasz második részét lezárom. Ezt döntéssel is meg kell 
erősítenie a bizottságnak. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárjuk-e a részletes 
vitát. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt egyhangúlag 
elfogadtuk. 

A jelentés benyújtására teszek javaslatot, amely a bizottság korábbi 
döntéseit tartalmazza. Kérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e azzal, hogy az 
imént említett jelentést az előbb említett tartalommal elfogadjuk. Kérem, 
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Elfogadtuk. 
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Kérdezem a bizottságot, hogy a parlament soron következő vitájában 
akar-e bizottsági, többség és kisebbségi véleményt kifejtőket állítani. (Senki 
nem jelentkezik.) Nem kíván. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy megerősíti-
e, hogy nem kívánunk kisebbségi és többségi véleményt előadókat állítani a 
parlament soron következő vitanapján. (Szavazás.) A bizottság nem kíván 
előadókat állítani.  

Ezzel az 1. napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm a kormány 
képviseletét. (Magyariné dr. Nagy Edit és munkatársai távoznak.) 

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/10103. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely - és a többi napirendi pont is, 
mindegyik indítvány - tárgysorozatba vételről szól. A 2. napirendi pontban 
Sallai R. Benedek egy már egyszer tárgyalt indítványát nyújtotta be újra, 
amely a találmányok szabadalmi oltalmáról szól, gyakorlatilag az újravetett 
vetőmagok fajtaoltalmi díjáról szól lényegében az előterjesztés, ha jól láttam. 
Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Igen, 
erről van szó, körülbelül egy évvel ezelőtt, tavaly májusban tárgyalta ezt a 
tisztelt bizottság. Akkor azzal az állásponttal nem támogatta a tárgysorozatba 
vételt, hogy az ősz folyamán majd igyekszik ezt újra napirendre tűzni - ez a 
jegyzőkönyvben szerepel - és tárgyalni erről a kérdésről, hiszen számos 
érdekes és izgalmas kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy jó-e a megfelelő 
szabályozás. Az elnök úrnak az ősz folyamán írtam egy levelet, hogy ezen 
felvetést megismételjem - sajnos választ nem kaptam a felvetésemre. Ezért 
nem találtam ki jobb megoldást, mint azt, hogy változatlan formában újra 
beterjesztettem a javaslatot, hogy a bizottság most esetleg hátha érdemben 
megfontolja.  

Az előterjesztés nem változott a tavalyihoz képest, de azokat a 
kiegészítő kutatási anyagokat hadd mondjam el önöknek, amelyek azóta az 
anyag még hasznosabb alátámasztása érdekében egyértelműen szükségesek. 
Akkoriban felmerült, hogy maga a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. képviselete 
jelezte a bizottság tagjainak, hogy ezzel milyen súlyosan sértenénk a magyar 
vetőmag-forgalmazókat, és nyilvánvalóan ez is befolyással volt a tisztelt 
bizottság döntésére. Azóta pontosan megnéztük a számadatokat, azért, hogy 
világos legyen, és több adatot összesítettünk.  

Magyarországon a vetőmag-felhasználás több mint 70 százalékát 
három cég biztosítja: a Monsanto, a Syngenta és a Pioneer DuPont, tehát 
70 százalékban ezekről a cégekről van szó, és ezeknek kell hogy befizessék a 
magyar termelők ezt a fajtaoltalmi díjat. Ez azért probléma, merthogy - ha 
engedélyezett a szemléltetés, akkor be tudom mutatni - ezen fejlesztésekre 
agrárinnovációban, K+F forrásokból százmilliók mennek el, tehát 
közpénzekből történik jelentős részben ezen kutatások finanszírozása, ezért 
érzem azt elfogadhatatlannak, hogy olyan embereket és olyan termelőket is 
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sújtanak és sarcolnak ezzel a díjjal, akik nagy eséllyel jóhiszeműen esetleg a 
saját vetőmagjukat próbálják visszavetni.  

Hozzá szeretném tenni, hogy legutóbb felmerült a bizottság ülésén, 
hogy a tisztelt bizottság szeretné a magyar vetőmagtermelőket védeni, amit 
teljes mértékben elfogadok és megértek. Megnéztük, hogy a legfontosabb 
15 vetőmag-forgalmazó között magyar forgalmazók vannak, három van: a 
Kiskun, a GKI Szeged és a Martonvásár, a többi a 15-ből ezen három 
kivételével mindegyik külföldi, monopolhelyzetben lévő cég, vagy ha nem is 
monopolhelyzetben lévő, de multinacionális cég, amely forgalmaz.  

Érdekes az is, hogy a DuPont Pioneer, a KWS, a Syngenta és az összes 
többi tekintetében majdhogynem mindenütt csökkenő tendenciát mutatott az 
elmúlt időszakban az eladás, míg a Monsanto növelni tudta Magyarországon a 
vetőmag forgalmazását, ami azért tanulságos, hiszen a bizottságnak azért át 
kell gondolnia, hogy ki az, aki mellett kiáll.  

El szeretném mondani azt, hogy az állattartásban alapvetően ismert az 
a tény, hogy a magyar fajták védelme érdekében jogszabályalkotással és egyéb 
támogatási politikával igyekszik a Földművelésügyi Minisztérium kiállni, 
tehát konkrétan támogatási rendszerek vannak ahhoz rendelve, hogy az 
őshonos magyar állatfajtok, -fajták megőrzésére irányuljon törekvés. Semmi 
kifogásom nincs az ellen, hogyha a tisztelt bizottság megvizsgálja annak a 
lehetőségét, hogy a Magyarországon kikísérletezett hagyományos 
hibridfajtáknak a védelmére, támogatására fenntart-e ilyet, de hogy 
multinacionális cégek kereskedelmi profitjának a növelése érdekében sok-sok 
kistermelőt sarcoljunk meg ezzel, azzal nehéz azonosulni.  

Nagyon-nagyon sok, a különböző cégek különböző… Az igazat 
megvallva végignéztük azokat a honlapokat a Pioneernél, a Monsantónál, a 
Syngentánál, hogy ki hogyan tudja a saját részesedését, alapvetően eltérő 
adatok jönnek ki, ezek megközelítő adatok, amelyeket tudtam közölni, és egy 
megközelítő kutatásból azt lehetett mondani, hogy Magyarországon a Pioneer 
DuPont az, amely évek óta vezet, a Monsanto feljött a második helyre, 
korábban ott a Syngenta volt, a Syngenta a harmadik. Ezt követik a 
magyarországi vetőmagok és vetőmag-előállítás, annak érdekében, hogy 
ezeket megőrizzük.  

Még egyetlen számadatot szeretnék elmondani, hogy ne éljek vissza a 
bizottság türelmével: Magyarországon jelen pillanatban 127 ezer hektáron 
termelnek vetőmagot, ami a szántóföldi területnek nincs a 4 százaléka, ami azt 
jelenti, hogy az ezen termelt… Az összes többi szántóföldön gyakorlatilag úgy 
folyik a vetőmag-felhasználás, hogy a hagyományos vetéskultúrákban, az 
összes többinek meg kell fizetnie ezt a díjat.  

Az én véleményem szerint ez a kérdés megérne egy megfontolást. Én 
tudom jól, hogy nagyon sokan megértik azt, hogy ezek az ellenérzések, 
amelyek mondjuk a Monsantóval vagy a nagy cégekkel kapcsolatban vannak, 
nem tisztán egyéniek, ezért kérem a bizottságot, hogy a tárgysorozatba vételt 
támogatni szíveskedjen, és a tárgysorozatba vételt követően a bizottság 
szakmai álláspontja módosító indítványokkal, javaslatokkal minden további 
nélküli biztosított, hiszen a kormánypárti többség ezt biztosítja az önök 
részére. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Maximálisan támogatom az előttünk fekvő javaslatnak a 
tárgysorozatba vételét. Hogyha esetleg kormányzati részről van olyan 
vélemény, hogy ezen módosítani vagy finomítani szeretne, akkor arra minden 
lehetőséget megad majd a törvényalkotás következő menete, tehát úgy 
gondolom, bőven megér a történet annyit, hogy itt a bizottságban érdemben 
vitatkozzunk róla, illetve hogy az önkormányzat elé is kerüljön.  

Tavaly, amikor még én is bizonytalanabb voltam a kérdésben, akkor 
még nem ismerhettük ezeket az adatokat, amelyeket most az előterjesztő ilyen 
világosan elmondott. Ezek számomra alátámasztják azt, hogy valóban nincs 
szükség erre a díjra, illetve hogy az átgondolása szükségszerű. Egyfajta olyan 
rendszert látunk itt, ami talán a köznyelvben vagy az átlag állampolgár 
számára úgy a legérthetőbb, hogyha az Artisjushoz hasonlítjuk a zeneipar 
tekintetében, amit szintén sokat feszegettünk már az Országgyűlés keretei 
között, mégsem lehetett hozzányúlni.  

Én is úgy gondolom, hogy ha ennyire torz a magyar vetőmag-előállítás 
és -kereskedelem aránya, és ennyire a multik javára billent itt az elmúlt 
évtizedekben a mérleg, akkor már indokolatlan ez a rendszer, és biztos vagyok 
benne, hogy mind a bizottság vagy mind az illetékes minisztériumok találnak 
olyan megoldást, hogy ez ne sújtsa a magyar vetőmagokat, sőt akár a további 
kutatásokat is segítse. Ilyen formában ezekkel a fenntartásokkal tehát tudom 
támogatni ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Megkérem Horváth alelnök urat, hogy vegye át az ülés 

vezetését, mert néhány gondolat erejéig hozzá szeretnék szólni.  
 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is azok az adatok, 

amelyeket Sallai R. Benedek mondott, a kereskedelmi forgalmi adatokon 
alapulnak, magyarul ilyenek az erőviszonyok. Az, hogy ez hogy alakult ki, egy 
külön kérdés, bár nagyjából a világ minden pontján, a növénytermesztő 
országokban nagyjából ezek az arányok, ezek az uralkodó, világviszonylatban 
is uralkodó vetőmagtermesztő cégek. A mi küzdelmünk ezekkel egyébként ott 
folyik, hogy GMO-s növényt ne hozzanak be, körülbelül ezen a szinten, és 
nagyon komoly kutatóbázisuk van Szarvason, de több helyet is említhetnék, 
ahol elég komoly fejlesztési értékeket állítanak elő. A kapcsolatunk velük 
körülbelül az, hogy tisztázzuk: GMO-mentes, konvencionális szaporítóanyagot 
legyenek szívesek előállítani itt, Magyarországon, aztán hogy ki hova milyen 
erőszakkal, marketingpolitikával férkőzik be, arra nagy ráhatásunk nincs.  

Persze szeretnénk, hogy akár a Kiskun és az említett további magyar, 
még talpon maradt szaporítóanyag-termesztők minél nagyobb teret 
hódítanának meg, csak nehezen bírunk versenyezni azokkal a technológiákkal, 
amelyeket például a gyógyszerforgalmazásban is alkalmaznak: sikerdíjak, 
utaztatások és minden egyéb az egyes termékmegrendelőnek, aki néha egy 
ágazatvezető egy nagyüzemnél, vagy aki eldönti, hogy az idén márpedig ezt a 
hibridet fogjuk vetni, mert valamiért pont ezt találtam ki. Ennek oka van. 
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Lehet, hogy van - hála istennek! - szakmai oka, de lehet, hogy egyszerűen 
inspirálóbb oka van időnként a vetőmag-előállító cégektől.  

De tisztázzuk, hogy itt az indítvány arról szól, amikor a másodvetés 
fajtahasználati díjait szeretnénk mentesíteni, ha jól értem az indítványt - ha 
nem, akkor erről is vitatkozzunk! -, ugyanis akik fémzárolt vetőmagot vetnek, 
azoknak nincs ilyen díjfizetési kötelezettségük. Persze lehet, hogy ez már 
benne van az árban, én ezt nem kétlem (Farkas Sándor: Valószínű!), de 
egyelőre a magyar gazdákat az háborította fel, ezt tudom, mert ez egy 5-8 éves 
történet, hogy amikor nem fémzárolt vetőmagot vet, hanem a saját maga által 
megtermelt gabonafélét veti újra, ezután is kell díjat fizetni. (Sallai R. 
Benedek: Így van.) És itt viszont már egy picit óvatosabban fogalmaznék, 
nem véletlen, hogy a fémzárolt vetőmagok használata esetén nincs ilyen külön 
díjfizetési tétel, míg a másodlagosan felhasználtaknál viszont van, ismerjük el 
azt, hogy van. Ezen óriásit vitatkoztunk mi magunk is, hogy vajon a 
gazdálkodókat arrafelé tereljük-e, hogy ne „pipacsot” vessenek, mert látunk 
gyönyörű, fotózható, festhető tájakat, amely pipaccsal van teli, ami szakmailag 
nem annyira szerencsés, mert a másodvetésben sajnálatos módon benne 
maradtak a gyommagvak is, csak erre szeretnék utalni, hanem a fémzárolt 
vetőmagok felé menjünk el, és az volt a kérdés, hogy vajon ezzel a díjjal lehet-e 
ösztönözni a gazdálkodókat, hogy jó lenne, hogyha a fémzárolt vetőmagok felé 
mennének el, vagy pedig tudomásul vesszük, hogy vannak olyan gazdálkodók, 
akik úgy gondolják, hogy a maguk által learatott gabonaféle magjait 
újrahasználják, és azt vetik el azzal a szennyezettséggel, amit ők eleve 
bevállaltak, ezért viszont elvileg egy díjfizetés van.  

Számomra egyébként az lenne az izgalmas kérdés, hogy vajon 
legyűjtötte-e valaki, hogy hány gazdálkodó jelenti be hivatalosan, hogy én, 
kérem szépen, nem fémzárolt vetőmaggal, egyszer termesztett maggal fogok 
újravetni, és díjat szeretnék fizetni a fajtatulajdonosnak. Ez az adat érdekelne 
engem igazából, hogy valójában hány ilyen gazdálkodó van ma 
Magyarországon. Én azt tippelem, hogy nagyon kevés. Ezzel persze arra 
akarok utalni, hogy maga a felvetés rendkívül népszerűnek tűnhet, de igazából 
ha egy kicsit megtúrjuk a dolgok lényegét, akkor kiderül, hogy ezt a magyar 
gazdák úgy a maguk módján lerendezik, magyarul: ha kell, akár 
szabálytalanok, de be nem jelentik, hogy ők a másodvetést egy fajtatulajdonos 
magjával végezték el, és aki ezt megteszi, vállalja azt a kockázatot, hogy szép 
pipacsos vagy konkolyos lesz a területe. De akik egy picit is komolyabban 
gondolják a gazdálkodást, azok bizony fémzárolt vetőmagot vesznek, és itt 
esetleg bejöhet az a nem kívánatos arányszám, amit említettél, 
képviselőtársam, hogy a három monopolcég 70 százalékban lefedi a magyar 
vetőmagpiacot, de ez nem amiatt van, hogy van fajtahasználati díj vagy nincs 
a másodvetés esetében, hanem a piaci erejük, a marketingmunkájuk és netán 
lehet, hogy a termékük is - már elnézést, ők is kísérletezgetnek azért egy-két 
fajtával - olyan, hogy valaki azt mondja, hogy ez jobban bírta most az aszályt, 
a légköri aszályt, amire Farkas Sándor többször utalt itt. Közismert, hogy 
külön parcellákon kísérleteznek azzal, hogy a Kiskun magyar hibridek bírják-e 
esetleg jobban a légköri aszályt a kukoricafajtáknál, tudom, hogy mentek ilyen 
kísérletek, de, gondolom, sok más termékre és növényre lehetne itt utalni, 
vagy pedig nem, egy nemzetközileg kialakított brand szerint a szemnagyság, a 
csősűrűség, s a többi, s a többi miatt ez a jó, csak az éppen a magyar viszonyok 
között nem hozza azt az eredményt, amit az amerikai Ohio vagy Iowa vidékén 
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éppen tud hozni. De ez a vásárlónak a kockázata, hogy ő mégis a 
világtrendnek megfelelő fajtát fog-e esetleg ide behozni.  

Lehet, hogy nekünk nem tetsző, hogy ezek az arányszámok így 
alakultak, de olyan kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy a magyar 
szaporítóanyag-előállítók és kutatóintézetek, de sajnálatos módon nemcsak 
mi, hanem más országok nemzeti kutatóintézetei, szaporítóanyag-előállítói 
sem bírják felvenni a versenyt az előbb említett három-négy világnagyságú 
céggel. Azt látjuk tehát, hogy mindenhol így van, sajnos nálunk sincs 
különben, ezt kell hogy mondjam, de ez nem emiatt, a fajtahasználati díj léte 
miatt van, ez az én véleményem.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándornak adok szót.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek az elnök úrtól, de egy 
kifejezést szeretnék pontosítani a jegyzőkönyv miatt is: a másodvetés az adott 
évben egy következő kultúrának a vetése, amikor vetőmag-termesztés… 

 
ELNÖK: Bocsánat, másodszor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: …, csak azért, hogy 

szakmailag jó legyen. A vetőmag-termesztésben a „továbbszaporítás” szót, 
fogalmat szoktuk használni.  

Ez egy érdekes kérdés. Anno, még Torgyán miniszter úr idejében, 
amikor a támogatási kérdés felmerült, akkor fordult elő ez a történet 
legelőször, hogy a támogatás, a földalapú támogatás alapvető feltételénél 
szóba jött a fémzárolt vetőmag használata mint feltétele, és utána 
természetesen a gazdálkodók, a gazdák szerettek volna ebből a 
kötelezettségből úgymond kibújni, és ha nem is kibújni, de azért szakmailag 
nem elvetendő az a történet, amikor valaki továbbszaporít vetőmagot. Most 
csak egy gabonaféléről beszélünk, egy elit szaporulati fokot ha véletlen valaki 
tud vásárolni pár kilót, az kevésbé, de első fokot már igen, egy elsőfokú 
vetőmag területről nyugodtan, szakmailag megfelelő feltételekkel, a vetőmag-
termesztés feltételeit betartva egy jó gazda, egy jó gazdálkodó saját maga tud 
házilag másod-, esetleg harmadfokú vetőmagot előállítani önmagának.  

Természetesen a fajtatulajdonos, a fajtafenntartó ezért, úgymond ezért 
a fajtáért, mivel a fajta az övé elvileg, természetesen kér egy bizonyos összeget 
- és itt jön elő az elnök úrnak az a helyes gondolata: ki jelenti ezt be? Ezt a 
nyomon követést rendkívül nehéz különben végigvinni a gazdálkodásban, de 
úgy gondolom, hogy ezzel nincs olyan nagy baj, és igazából ennél sokkal 
nagyobb baj az, amire az elnök úr is utalt, hogy ezek a vetőmag-kísérleti 
kutatóintézetek, akár Szeged, akár a Kiskun, de akár Martonvásárt is 
idehozhatnánk, ezek messze hátrányosabb helyzetbe kerültek, mint akár az 
idetelepült, 20-25 évvel ezelőtt Magyarországra települt Pioneer, amely 
gyakorlatilag egyik napról a másikra vagy rövid idő alatt majdnem tönkretette 
az egész szegedi vetőmag-termesztést.  
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Én inkább azt gondolnám, hogy ezeknek a cégeknek a különböző 
kordában tartásával kellene igazán foglalkoznunk, már csak azért is, mert - és 
csak egy példát említek, nevet és helyszínt nem - hogyan lehet, illetve szabad-e 
egyáltalán Magyarországon úgy például egy új vetőmagüzemet építeni, és ez 
most egy hangos gondolkodás a részemről, amikor nem tudom, hogy melyik 
fajtával vagy hogy melyik intézetnek a fajtájával bíznak meg engem meg, hogy 
egy ilyen üzemet építsek. Azt hiszem, érthető, amit én mondok. Tehát itt 
egyből a külföld jön elő, mivel a magyar cégek, a magyar kutatóintézetek által 
előállított fajtáknak aránylag minimális a vetésterülete, és ezek a nagyok 
letarolnak mindent. Az tehát egy komoly kérdés, hogy a magyar fajták hogyan 
fognak hosszú távon megmaradni, holott azt azért tudjuk, hogy a magyar 
vetőmag-termesztésnek, -nemesítésnek Székács Elemértől kezdve, hadd ne 
mondjam, komoly történelmi hagyományai vannak az országban, és ezeknek a 
hagyományoknak a fenntartása biztos hogy mindannyiunk számára fontos, de 
hogy ezt a versenyt hogyan fogjuk tudni állni, számomra ez a kérdés. Én úgy 
gondolom, hogy azok, akik ezt a fajtahasználati díjat befizetik, azzal semmiféle 
probléma nincs, mert a fajta-előállítók, és ezeknek a jelentős része általában 
magyar fajta, szinte kivétel nélkül, mondhatnám, ahol ezt be kell fizetni, 
legalább azok a fajta-előállítók kapnak egy kis támogatást azért, hogy a 
munkájukat tovább folytassák, és ne dőljenek be a nagyoknak. Köszönöm 
szépen.  

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

Amennyiben nincs, az előterjesztőnek adok szót.  

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a felvetéseket és a 
javaslatokat, nagyon sok értékes gondolat hangzott el, viszont meg kell hogy 
valljam, hogy egyiket sem éreztem olyannak, amely cáfolná a felvetés 
megalapozottságát. Több dologban érdekes ez. Először is elnézést kérek 
valamennyiüktől, egy nagyon fontos szegmensét nem mondtam el az 
előterjesztésnek, ami egy nagyon súlyos mulasztás, ugyanis minden esetben a 
300 hektárnál kisebb üzemekre vonatkozott a jogszabály, és ezt 
elmulasztottam az előterjesztésben elmondani, tehát a kisebb gazdálkodókat 
mentesítettük volna, ami még fontos.  

Nagyon fontos az, hogy pont azoknál… Az előbb már beszéltünk ezekről 
a nagyokról, amelyeknek most láttak napvilágot a 2015-ös területalapú adatai, 
amikor valakiknek sok milliárd forintos támogatás segíti a gazdálkodását, 
nem ilyenek azok, akikre elsősorban célozni akartam a javaslattal. Egyszerűen 
arról van szó, hogy például tipikusan a múlt évben az MVH-nak felróható 
módon rengeteg gazdálkodó nem kapta meg 2015 őszén mondjuk az előlegét a 
területalapú támogatásra - van, akinek ez létkérdés, hogy meg tudja venni az 
őszi vetőmagot. Vannak gazdálkodók, akik még a mai napig nem kapták meg 
az előleget sem, vannak, akik januárban kapták meg az előleget, és nagyon 
sokan várják azt, hogy majd mikor lesz. Itt vagyunk a tavaszi vetésnek a 
csúcsán, és nincsenek meg a pénzek. Egyszerűen néhány gazdálkodó arra 
kényszerül ilyenkor, hogy másodszor is elvesse azt, amit korábban begyűjtött 
a gabonából, és ezeknek jelent ez segítséget. Nagyon sokszor más technológiai 
okai vannak, amikor egy lucerna túlérik, és mondjuk magot hoz, ilyenkor 
nagyon sokszor egyszerűen a vetőmagként való hasznosítására kerülhet sor. A 
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kicsiknek, akiknek 5-10-30 hektáros térmértékben próbálunk segítséget 
nyújtani, minden ilyen apró segítség számítana.  

Megértem az aggályokat, tehát tényleg megértem ezeket az aggályokat, 
viszont hogyha nem tetszik nekünk valami - mint ahogy elmondtuk, hogy 
egyetértünk abban, hogy nem tetszik az, hogy a nagyon nagy, multinacionális 
cégek térhódítása jelentősen megnövekedett -, akkor segítenünk kell, akkor 
segítsük a kisebbeket, segítsük a magyar fajtákat. Ezt úgy tudjuk megtenni, 
hogyha - csakúgy, mint a GMO vagy az őshonos magyar fajták esetében - oda 
többletet, többlettámogatást teremtek, és ezeknek a forgalmazását próbálom 
meg elősegíteni.  

Hadd mondjam el, nem mondtam el az előterjesztésben, mert még 
nagyon sok mindent nem mondtam el, de alapvetően még mindig mondjuk 
csak az őszi kalászos esetében 20 százalékos a fémzárolt vetőmag aránya 
Magyarországon a felhasználásban, tehát ennyi a vetésterület, amit 
bejelentenek, tehát még mindig nem értük el azt, hogy minél tisztább és jobb 
vetőmag legyen. Ugyanakkor ma már a támogatási rendszerek - úgy, ahogy 
Farkas Sándor képviselőtársam, alelnök úr elmondta - viszont előírják ezt, a 
zöldítésben csak fémzároltat lehet, az agrár-környezetgazdálkodásban csak 
fémzároltat lehet használni, és ez egyértelműen abba az irányba tolja a 
rendszert, hogy minél több fémzárolt legyen, és egyébként, igen, 
nyilvánvalóan úgy van, hogy a visszavetés esetén esetleg két alkalommal a 
megvalósulásnál jelentkezik ez a díj. Ugyanakkor a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 
ezt úgy kezeli, mint hogyha egy másodszori vetés ugyanazzal a 
terméshozammal tudna megvalósulni, pedig soha, és mégis beszedi a díjat, 
mint hogyha az olyan lett volna, mert azt mondja, hogy ez.  

Emiatt vannak ezek az aggályok, hogy ez a szabályozás így nem jó, nem 
korrekt és a kicsiket sérti. Jelen pillanatban, én attól tartok, ez a szabályozás 
tovább rontja azt a helyzetet, hogy a nagy vetőmag-forgalmazók térnyerése 
Magyarországon még jobban erősödik, hiszen az ő érdekeiket védi a 
leginkább, és ez az, ami miatt bármi más változtatást szívesen veszek. Itt 
hasznos gondolatok hangzottak el, ezért kell tárgysorozatba venni, hogy 
ezeket meg lehessen vitatni véleményem szerint. (Magyar Zoltán: Így van!) 
Köszönöm szépen a gondolatokat, amelyeket megosztottak velem.  

Határozathozatal 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Az összes többi.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a 
kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról 
szóló T/10104. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra, a második tárgysorozati indítványra, 
amelyben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló törvény módosítását kezdeményezte Sallai R. Benedek. Megadom a szót 
az előterjesztőnek.  
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Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Most már még kevésbé 
szeretnék visszaélni a türelmükkel és az idejükkel. Gyakorlatilag ugyanaz a 
helyzet, mint az előző esetben: tavaly tavasszal tárgyaltuk ezt a tárgysorozatba 
vételt, azt az ígéretet kaptam szóban, a jegyzőkönyvben az szerepel, hogy 
ősszel visszatérhetünk ennek a részletesebb megtárgyalására, a levélben, 
amelyet az elnök úrnak írtam, kértem ezt, választ nem kaptam, és egy újabb 
fél év eltelt, ezért gondoltam azt, hogy esetleg jó lenne, ha sor kerülne arra a 
párbeszédre, arra a vitára, ami tavaly őszre lett ígérve.  

Az érveimet nem kívánom újból elmondani. Azt gondolom, hogy az 
agrárkamarának számos pozitív előnyével ismerkedhettek meg a magyar 
termelők és gazdálkodók, és ebből adódóan eljött az ideje annak, hogy 
mindenki tudjon személyesen dönteni arról, hogy azok az előnyök vannak-e 
olyan mértékűek, hogy a tagság megtartása mellett döntsenek.  

Én mindösszességében csak egy gazdálkodóbarátabb szemlélettel 
lehetőséget szerettem volna teremteni arra, hogy a gazdálkodók maguk 
döntsenek a kamarai tagságról. Nagyon-nagyon sok termelő, kistermelő 
esetében merül fel ennek a szükségessége, hiszen nagyon sok olyan kicsi van, 
akinek a gazdálkodásához nem tud érdemben hozzájárulni, míg a nagyok 
esetében pedig több esetben saját szakembereket foglalkoztatnak számos 
szakfeladatra, ezért nem feltétlenül indokolt ez.  

Ennek a párbeszédnek és a vitának a folytatását akartam pusztán 
kezdeményezni az újbóli tárgysorozatba vétellel. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Megadom a szót a bizottság tagjainak. (Jelzésre:) Magyar 
Zoltán! 

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

Ahogy tavaly, idén is támogatom az előterjesztést, és nem azért, mert minden 
egyes leírt szóval egyetértek, hanem azért, mert én is úgy gondolom, hogy 
ennyi idő eltelte után a kamarai rendszer megérdemli azt, hogy beszéljünk 
róla itt, a bizottság és a Ház előtt is, megérett arra, hogy levonjuk a 
tapasztalatokat, és módosítsuk azokon a helyeken, ahol a tagok, az érintettek 
úgy érzik, hogy a módosítása szükséges. Itt a kamarai tagdíj tekintetében 
gondolok erre elsősorban, illetve azt hiszem, maga a kamarai választási 
rendszernek az átalakítása is megérett és szükségszerű. A kötelező tagsággal 
kapcsolatban már én is azon az állásponton vagyok, hogy az nem feltétlenül 
ördögtől való, főleg ha mondjuk nem kell ezért tagdíjat fizetni. Köszönöm, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

kamara elnökeként nyilván nem játszhatom el azt, hogy ilyen szempontból 
teljesen nélkülözni fogja a szubjektivitást a hozzászólásom, de ezt, azt 
gondolom, nem is lehet elvárni ebből a szituációból senkitől sem.  

Egy kicsit hadd vitatkozzam Sallai képviselőtársammal! Én azt 
gondolom, hogy a kamara szolgáltatási portfóliója kifejezetten a kicsiknek 
kedvez. Hogyha kritika ér bennünket, az jellemzően egyébként inkább arra 
vonatkozik, hogy a közepesnél nagyobb tagjainknak nehezen tudunk 
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szolgáltatásokat nyújtani, nyilván az ő esetükben - ahogy erre történt is utalás 
- nem egy esetben van lehetőség, anyagi lehetőség és szakmai cél is olyan 
szakemberek foglalkoztatására, akik az adott problémát megoldják, hisz a 
méretgazdaságosságból kifolyólag ez megoldható. Az ő esetükben talán a 
piacszerzés, a külpiaci megjelenés vagy annak a fokozása lehet az, ami érdemi 
segítség lehet, úgy gondolom, hogy itt is tudtunk sikereket elérni. Nem egy 
magyarországi előállítót tudtunk például belga üzletláncokba bejuttatni egy jól 
felépített stratégia mentén.  

Lehet egyébként vitatkozni - és, valljuk be, ez egy hitvita! -, hogy a 
kamarai tagság kötelező vagy önkéntes kell hogy legyen. Az igazán jól működő 
kamarai rendszerek - és itt most hadd példálózzak például az osztrákkal - 
viszont a kötelező tagságra épülnek. Az emberek nagyon sok esetben 
hajlamosak rövid távon optimalizálni a gazdálkodási tevékenységüket, ami 
nem feltétlenül ördögtől való, viszont az a kérdésem, hogy vajon volna-e reális 
esélye a magyar agráriumnak egy országos lefedettségű jégeső-elhárító 
rendszer kiépítésére kötelező kamarai tagság nélkül? Vajon lett volna-e 
lehetőség egy olyan, mindenkihez eljuttatott kézikönyv-sorozat kiadására, 
amely az elmúlt évben európai szinten is egyedülálló módon tájékoztatta a 
magyar gazdatársadalmat az új közös agrárpolitika bevezetésével kapcsolatos 
tudnivalókról?  

A tagdíj is rendszeresen előkerül. Én szeretném itt is megerősíteni, 
hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb tagdíjjal működik a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara. Érdemes megkérdezni például az osztrák 
gazdálkodókat, akik holdanként több ezer forintos bérleti díjat fizetnek, és ha 
jó minőségű területen gazdálkodnak, ez még emelkedik. Ezt most 
visszaszámolva ők körülbelül hektáranként fizetnek annyi díjat, mint 
amennyit a gazdálkodók egy jelentős többsége a legalacsonyabb tagdíjfizetési 
sávban fizetnek - 11 sáv van, a legalacsonyabb 2 ezer forint, ezt azok az 
őstermelők fizetik, akiknek az ebből származó bevétele nem éri el azt a szintet, 
hogy adóbevallásban szerepeltetniük kelljen. Halkan megjegyzem, hogy az 
őstermelők számára korábban 2 ezer forintba került az igazolvány 
érvényesítése, és amióta a kamara látja ezt el, ez ingyenes, tehát azok, akik 
2 ezer forintos tagdíjat fizetnek, azok effektív zéró szaldóval találkoznak, tehát 
nekik pénzükbe nem kerül a kamarai rendszer fenntartása. Nyilván ahogy ez 
egyébként fokozódik, és szeretném megjegyezni, hogy a gazdasági 
teljesítőképességgel arányosan fokozódik a befizetett tagdíjnak a mértéke, az 
is meghatározottan, törvényben meghatározva maximum 1 millió forintig 
mehet el.  

A Magyar képviselőtársam által elmondottakra reagálva: a választási 
rendszert nem a törvény határozza meg, hanem a kamara belső szabályzata, 
ami a kezdetektől fogva, az első megalkotástól fogva változatlan formában 
van. (Magyar Zoltán: Ez a baj!) Én azt gondolom, hogy egy ötéves ciklusban 
azért egy ötéves szabályra fel lehet készülni, hogy ha valaki a kamarai 
rendszerben szeretne indulni. Én javaslom például itt is az osztrák modellnek 
a tanulmányozását, nem mindenben ugyanaz természetesen, mint a magyar, 
hisz nem lehet egyik ország jogszabályait egy az egyben adaptálni egy másik 
országba, de nagyon sok szempontból hasonlóságot mutat.  

És ne legyünk álszentek, beszéljünk arról, hogy a kamarát nem egy 
esetben átpolitizált köztestületként fogalmazzák meg! Mit ad isten, ez sem 
példa nélküli, és ezt is mondjuk ki végre nyíltan és őszintén! A köztestület nem 
egy egyesület, nem egy civil szervezet, jogszabály hozza létre, ehhez mindig 
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kell egy politikai akarat, hogy valamilyen formában működjön. Innentől 
kezdve teljesen természetes módon ha a politika ilyen formában létrehoz egy 
szervezetet, a politikának a megjelenése igazából determináció, és ez 
ugyanúgy igaz egyébként Ausztriában, ahol szintén pártverseny van a kamarai 
státuszokkal kapcsolatban.  

Megjegyezném, hogy az osztrák kamara valamikor az elmúlt 
évszázadban, a ’20-as években alakult, és néhány évvel ezelőtt, tehát 90, közel 
90 év elteltével volt az első olyan alkalom, amikor megkérdezték a tagságot, 
hogy meg vannak-e elégedve a kamarai rendszer működési kereteivel. 
Úgyhogy engedjék meg, hogy vitassam azt, hogy itt a kétéves működéssel 
kapcsolatos tapasztalatok levonása lehetséges vagy nem. Szerintem egy 
ekkora rendszernek a működtetését ennyi idő alatt nem lehet megítélni, arról 
nem is beszélve, hogy olyan dinamikus változáson ment keresztül az egész 
rendszer, közel egy évet vett igénybe a falugazdász hálózatnak az átvétele, 
szaktanácsadás, hadd ne soroljam, milyen egyéb feladatok kerültek hozzá, 
földbizottsági feladatok például, amelyeknek a beépítése, elindítása azért csak 
lekötött szervezeti energiákat. 

Visszakanyarodva a mondandóm elejére: ez egy hitvita 
meggyőződésem szerint, és képviselőtársaim engedjék meg, hogy abbéli 
hitemet, amit korábban is vallottam, miszerint a kötelező tagság ebben a 
formájában a magyar agrárium, a magyar vidék érdekeit szolgálja, továbbra is 
fenntartsam! Köszönöm, elnök úr.  

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

Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőnek adok szót.  

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnök 
úr, képviselőtársam elmondta, hogy a kicsiknek kedvez a szolgáltatás 
fenntartása. Én ezt nem vitatom, én azt akarom vitatni, hogy a kicsik 
eldönthetik-e, hogy nekik ez jó, vagy kell vagy nem kell. Tehát hogy igénybe 
akarok-e venni egy szolgáltatást, hogy az számomra kedvező-e vagy sem, ezt a 
döntési szabadságot adnám meg a magyar termelőknek azzal, hogy 
eldönthessék, hogy kell-e kötelező tagság.  

Nagyon szépen köszönöm Győrffy Balázs képviselőtársamnak, hogy 
felvetette ezeket a politikai vonalakat, mert én, megmondom őszintén, ilyen 
barátsági okokból vagy nem tudom…, tehát nem szerettem volna politikai 
síkra terelni a vitát - pedig ez egy nagyon fontos szempont. Az egy fontos 
szempont, hogy mondjuk az összes termelő 7 százalékával milyen 
tisztségviselők lettek megválasztva. Az egy fontos szempont, hogy a 
kamarának nem pusztán mondjuk az elnöke országgyűlési képviselő, hanem 
mondjuk a döntő tisztségviselőket adó magoszos egy kormánypárti alelnök. 
Lefotóztam annak idején, mert nem akartam először elhinni, hogy jól látom, 
hogy a V4-ek agrárkamaráinak találkozóján ki képviselte a magyar 
agrárkamarát: Kis Miklós Zsolt van ott a fotón, egy magyar államtitkár megy 
el, és jár el a kamara képviseletében. Nem arról van szó, hogy itt egy köz… 
(Győrffy Balázs: Ő az alelnöke a kamarának.) Igen, értem, de egy magyar 
kormányzati államtitkárról beszélünk. Itt arról beszélünk, hogy bizonyos 
állami feladatokat kiszervezünk egy köztestületnek látszó tárgyba.  

Azok a kiadványok, amelyek készültek, szerintem hasznosak, nap mint 
nap forgatom őket, jók, de ezeket azért kellett a kamarának megcsinálnia, 
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mert az FM nem tudja ellátni azt az alapvető tájékoztatási feladatát, amit el 
kellene látnia, vagy nem akarja, mert egyszerűbb neki, ha a kamarának 
odaadja. Ha tehát az FM eleget tenne azon kötelezettségének, amely az 
európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési források felhasználásával 
kapcsolatosan kötelezően megjelenik, akkor nem lenne ilyen feladat.  

Számomra az nem érv, hogy a földbizottságokban milyen erőforrásokat 
köt le, senki nem akarta azt, hogy az agrárkamara részt vegyen benne, kivéve a 
kormánypárti többséget. Azt akartuk a földforgalmi törvény, egyébként 
ellenzék által nem támogatott elfogadása után, hogy a helyi közösségek 
vehessenek ebben részt. Ehhez képest bebetonoztuk ide az agrárkamarát.  

Azt kérem, hogy azt fontolják meg kormánypárti képviselőtársaim, 
hogy mennyire örülnének mezőgazdasági termelőként, hogyha havonta-
kéthavonta kapnának egy újságot, ott lenne mondjuk Harangozó Tamás 
képviselőtársam, vagy Zoli barátom ott mosolyogna az elején, hogy minden jó, 
nagyon jól termelünk, minden termelés nagyon jó, az országban az 
agrártermelés nagyon remek, és ezt megkapnák automatikusan. Ezeknek a 
termelőknek vannak érzelmeik, és az, hogy ezt ki hogyan tépi szét, vagy 
milyen rituális körülmények között teszi ki a kukába az első mozdulattal, azt a 
kormánypárthoz való viszonya határozza meg, holott az agrárkamarának az 
lenne a fontos, hogy ne a kormánypárti szétválást vagy a különbözőségeket 
erősítse a társadalomban, hanem hogy az agrártermelők érdekeit hogyan 
tudja összefogni és egységesen képviselni. Ebben a formában ez nem lehet jó.  

Nagyon jók a nemzetközi példák, mert ha azt mondjuk, hogy legyen 
kötelező a tagság, akkor azt mondom: jó, fontoljuk meg, ez is lehet. De akkor, 
kérem szépen, lehessen - nem tudom - ezer taggal létrehozni egy önálló 
kamarát, hadd döntsenek maguk a termelők, hogy hova akarnak beállni, és ki 
az, akiről úgy érzik, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújt, megfelelő 
színvonalú tagságot nyújt. Ennek lehet lehetősége. De így jelen pillanatban 
sajnos nagyon-nagyon sokan érezzük azt, hogy a nevemben mint kamarai tag 
nevében egy kormánypárti propagandának vagyok a része, felhasználják a 
tagságomat erre, és ez bántja az érzelmeimet, és ez nemcsak az enyémet 
bántja, hanem nagyon sok más termelőét is. Ezért szeretnék dönteni, és 
mérlegelni tudom azt, hogy nekem a nyújtott szolgáltatások megfelelőek vagy 
nem megfelelőek. 

Kifejezetten köszönöm, hogy kitette ezt a csizmát az asztalra, 
képviselőtársam, mert valóban erről van szó részben; arról van szó, hogy az 
emberek szeretnének tagok lenni, vagy nem szeretnének. Engem alapvetően - 
nyilvánvalóan a pozíciómból adódóan - olyan tagok kerestek meg 
többségében, akik nem szeretnének tagok lenni, és nem szeretik a kamarát. Az 
elnök urat minden bizonnyal olyan tagok keresik meg, akik azt mondják, hogy 
jó. Ez abból adódik, hogy a parlamentben másik csapatban ülünk, és 
valószínűleg ezért más a referenciacsoport, amely hozzánk fordul ezekkel a 
problémákkal.  

Én mindössze azt szeretném, hogyha a lehető legjobban a 
mezőgazdasági termelők, a magyar agrárium, a magyar vidék ügyét tudná 
képviselni pártpolitikától függetlenül. Ebben nagyon sok megoldás, lehetőség 
lenne, de ez a kötelező tagság szerintem nem szolgálja ezt, és nagyon 
sokaknak kedvezőtlen hatásokat vagy rossz érzelmet okoz. És mindamellett, 
tudja, a nemzetközi példákból tényleg el tudom mondani, tehát tényleg 
nagyon sok mindent tudunk mondani arról, hogy hol és miként vesz részt a 
politika, de a választás szabadsága, az, hogy ott hogyan vesznek részt… Nézzük 
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meg az osztrák kamarát! 7 százalék döntötte el, hogy kik legyenek ott 
tisztségviselők? Dehogy! Pont abból adódóan lényegesen nagyobb létszámú 
gazdálkodó vesz részt ezekben a fórumokban. Ezekre meg kell teremteni a 
lehetőséget. Lehet, hogy ez egy érési folyamat, és hogyha bebetonozza magát a 
Fidesz-kormányzat húsz évre, akkor majd ez az érés bekövetkezik, de most, 
jelen pillanatban még egy olyan helyzetben vagyunk, amikor csak azt látjuk, 
hogy van egy kötelező tagság.  

Én, nem tudom, kuruc virtusból nem akarok eleget tenni annak, hogy 
azon szolgáltatásokat igénybe vegyem, amelyeket nekem ez a kormánypárti 
dolog nyújt, és nem csak magam vagyok így. És azokat szeretném képviselni, 
akik hozzám hasonlóan nem szeretnék igénybe venni ezeket a 
szolgáltatásokat, és szeretnének dönteni. Nyilvánvalóan nem szeretném, hogy 
a személyes benyomásaim bármilyen döntést befolyásoljanak, de alapvetően a 
Fidesz egykoron egy radikális értékeket képviselő párt volt, nyilván ennek már 
jó 20-25 éve, de ezeket a demokratikus szempontokat, azt, hogy a szabad 
döntés jogát megadjuk-e a termelőknek, jó lenne azért szerintem, hogyha a 
jelenlegi képviselői is megpróbálnák képviselni.  

Nem kívánom azt semmilyen formában, hogy szó nélkül átmenjen a 
tárgysorozatba vételen az, amit javasoltam, de azt, hogy erről legyen vita egy 
tárgysorozatba vételen, és hogy meg tudjuk vitatni azt, hogy hogyan lenne 
jobb, annak szerintem igenis volna értelme. Köszönöm a szót, elnök úr.  

További hozzászólások 

ELNÖK: Ez a vita már akkor lefolyt, lefolytatásra került, amikor Sallai 
R. Benedek még nem volt képviselő, 1990-től kezdve örökös vita volt a 
kötelező vagy a szabad kamarai tagságról. Ezt ’98 és 2002 között is 
eljátszottuk, megnéztük, hogy mi lett, hogy halt meg, mi lenne a jó. A jelenlegi 
polgári kormányzat azt vállalta fel, hogy mégis a kötelező tagság mellett 
törünk lándzsát. Ez a vita tehát lefolytatásra került, ezért ennek az alapvető 
megváltoztatására véleményem szerint ameddig Sallai R. Benedek jelezte, 
ameddig a polgári, Fidesz-kormányzás lesz, nem sok esély van. Ez az én 
érzésem most.  

Ugyanakkor említi a jogosultságot, amit a választáshoz és a 
választhatósághoz köt Sallai R. Benedek, százalékokat mond, hogy 7 százalék 
vett részt, s a többi. De tisztázzuk! Volt-e joga minden gazdának részt venni a 
választáson? (Magyar Zoltán: Ha tudott róla!) Ez az alapvető kérdés. Volt-e 
joga? (Farkas Sándor: Volt! - Sallai R. Benedek közbeszól.) És erre az az 
egyszerű válasz, hogy: igen. És nehogy már mi döntsük majd el, hogy ostorral 
hajtjuk be az embereket, hogy márpedig ma szavazás van, és gyerünk, 
emberek! A megfelelő felhívások minden jogszabályi feltételnek megfelelően 
közzé lettek téve, és a hír eljutott mindenkihez, és pontosan emlékezünk arra a 
küszködésre, amikor egy másik nagy agrár-érdekképviselet - mert most 
említésre került -, a Gazdakörök, én azt mondom, egy másik nagy 
agrárképviselet gyakorlatilag észrevette, hogy ebben a versengésben nem fog 
tudni partner lenni, ezért bojkott, meg nem indulok, meg kimaradok, meg s a 
többi, álláspontot képviselt az egész választáson. Megtehette, erre sem 
mondtuk azt, hogy akkor érvénytelen lesz, és nektek ott kell lennetek. Ők 
valamiért így döntöttek. Ezek után azt számon kérni, hogy azok, akik 
elmentek, és úgy gondolták, hogy a szavazatukat leadják, és ennek 
következtében felállt egy kamarai tisztségviselői rendszer, számon kérni az így 
megválasztottakat, az szerintem erkölcstelen. (Magyar Zoltán közbeszól.) 
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Erre nincs jogi alapja szerintem egy parlamenti képviselőnek, mert te 
pontosan tudod, képviselőtársam, hogy ennek a jogi megalapozottsága 
minden tekintetben szabályos volt, minden tekintetben. (Sallai R. Benedek 
közbeszól.)  

Utána az indítványtól teljesen eltérően az indokló részében azt 
kifejteni, hogy az FM jól végzi-e a dolgát, és átadja-e az esetleges egyes 
munkáit az agrárkamarának, és ahogy elismered, a NAKlap igen értékes 
információkat szolgáltat, aki abba beleolvas, látja, hogy ott egész komoly 
információt kap, ha érdekli, hogy mi folyik egyáltalán a magyar agráriumban a 
szakmai területen, szervezési területen, területalapú támogatások, 
vidékfejlesztés és minden egyébben. Ha veszi a fáradságot, és kinyitja, látja. 
Te kinyitod - én is kinyitom -, és azt mondod, hogy ez önmagában jó, de ezt 
csinálhatná akár az FM is. De a gazdának nem az számít, hogy az FM logója 
alatt adták-e ki ezt az újságot, vagy a NAK logója alatt, hanem az, hogy ez az 
információ egyáltalán eljutott hozzá, mert idáig ilyen információ nem jutott 
hozzá el.  

Próbáltuk egyébként a falugazdász-hálózaton keresztül eljuttatni ezt az 
információt - nem mindig sikerült. Óriási vita volt, hogy hány falugazdásszal 
tudnánk jól lefedni az országot - szintén osztrák példa -, hogy a falugazdászok 
szinte minden pályázatot meg tudjanak a gazdák helyett csinálni, hogy hány 
ember kellene ehhez, ezen iszonyú vita volt, még Torgyán József is 
belekapcsolódott annak idején, mondott egy bődületesen nagy számot, amit az 
akkori kormányzat nem teljesített. Ez a sakkozás jelenleg is zajlik, hogy gazda 
ne maradjon információ nélkül, ha őneki szüksége van rá. A falugazdász ott 
van. De megjött közben a NAKlap, és ha valaki egy picit még utána akar járni 
dolgoknak, abban ezt megtalálja, és én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés 
rongálná azt a szakmaiságot, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lehet 
hogy még idejekorán nem épített fel, mert csak néhány év működés van 
mögötte, de egyáltalán, a koncepcióban elindult, hogy ágazati igazgatók 
vannak, hogy az azért olyan ember, aki már látott közelről mezőgazdaságot.  

Az az apróság - de sorolhatnánk -, hogy a Gazdakörnek is tagja Kis 
Miklós Zsolt államtitkár úr, meg a… Igen, onnan nőtt ki, onnan jött, a 
földközelből. Ez önmagában hiba? Én meg azt mondom, hogy hála istennek, 
hogy nem egy EU-szabályokat rágó embert küldtünk ki egy ilyen 
konferenciára, hanem olyat, aki szokott a lábával a földön is járni. Biztos 
persze, hogy ez filozófiabeli különbség arról, hogy lehet-e ilyen átfedés 
kormánytag, köztestület, érdekképviseleti szerv között - lehet. Nem akarok 
számtalan példát hozni, több országban esetlegesen ilyen területen nem is 
engednek oda olyan kormányzati szereplőt, nem választanak meg olyat, nem 
jelöl ki az aktuális kancellár vagy köztársasági elnök olyat, akinek nincs valami 
fizikai köze ahhoz a területhez, amelynek a területére ki szeretnék nevezni 
kormányzati szereplőnek, államtitkárnak vagy valaminek. Ebben biztos eltérő 
a véleményünk.  

Summázva: véleményem szerint egyelőre minden indítvány meg fog 
bukni, amely az agrárkamarai kötelező tagságot illetően úgy alapjaiban 
kezdeményezi, hogy azt szüntessük meg. Óriási vita, húszéves vita után, nagy 
nyögés, szülés után az lett, hogy oké, akkor most indítsuk meg a kötelező 
kamarai tagság rendszerét, és építsünk fel egy új kamarai rendszert. Ezt két év 
után megkifogásolni, hogy ez így nem jó, az szerintem kicsit korai. És lehet, 
hogy be kell következnie annak az 5-10 éves, nem állítom, hogy Fidesz-
kormányzásnak, de egyáltalán kormányzásnak, agrárkamarai kormányzásnak 
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is a maga területén, hogy erről érdemileg azt mondjuk, hogy ez beváltotta vagy 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.  

(Jelzésre:) Győrffy Balázsnak adok szót, utána pedig az előterjesztőnek 
zárszóra.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Néhány gondolatban 

hadd reagáljak, és tényleg nem szeretném hosszúra nyújtani ezt a vitát, amit 
valóban végigvittünk már néhányszor akár a kamarai törvény vitájában, akár 
egy évvel ezelőtt. Az elnök úr már tett utalást rá, de szögezzük már le: Kis 
Miklós és jómagam is előbb voltunk civil szervezetnek valamilyen 
megválasztott tisztségviselői, mint hogy a politikába bekapcsolódtunk volna, 
tehát engem előbb választottak meg a Veszprém Megyei Gazdakörök 
Szövetségébe, mint hogy én a Fidesznek tagja lettem volna. Nehéz tehát azzal 
megvádolni, hogy én politikai indíttatásból kezdtem el az agráriummal 
foglalkozni, a Miklóssal ugyanez a helyzet. Miklós úgy lett államtitkár, hogy 
már a kamara általános alelnöke volt, és mi megtiszteltetésnek vettük, hogy a 
kamara választott tisztségviselői közül kerülhetett ki az a személy, aki a 
magyar vidékfejlesztést koordinálja. Én magam ragaszkodtam hozzá, hogy a 
Miklós tartsa meg az alelnöki státuszát, hisz a kamara súlyát, befolyásoló 
erejét emeli, hogyha az alelnöke egyben ilyen fontos tisztséget tölt be.  

A választási részvétel egy visszatérő vita, és azt gondolom, nem most 
hallottuk először ezeket a számokat. De egy lépéssel azért menjünk még egy 
kicsit beljebb ebben a történetben! Tényszerű adat: a választásra jogosultak 
7 százaléka ment el voksolni. Viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy ezt össze lehet hasonlítani a korábbi kamarai választások részvételi 
arányával, ugyanis - ha valaki nem tudná - kamarai választáson választási 
jogosultsága mindazoknak volt, szinte mindazoknak, leszámítva az 
élelmiszeripart és egyéb más szereplőket, akik most is szavazhatnak, viszont 
tisztséget csak az tölthetett be, aki kamarai tag volt az előző rendszerben. Na 
most, tehát a választásra jogosultak száma megközelítőleg ugyanennyi volt, a 
választhatóknak a száma a töredéke volt, tehát én azt gondolom, ez inkább egy 
előrelépés volt, és, tisztelt képviselőtársam, volt olyan megyei kamarai 
választás még az előttünk lévő időszakban, ahol több jelöltet választottak meg, 
mint ahányan elmentek szavazni. Na, innen indulunk, ez a bázis. Tehát azért 
azt érdemes megfontolni, hogy ehhez képest elvittük a gazdálkodóknak, a 
választásra jogosultaknak a 7 százalékát szavazni, és az is igaz, hogy egy olyan 
választásra, ahol egyindulós verseny volt, amit igazából ilyen formában 
versenynek nehéz titulálni, de senki nem lett korlátozva abban, hogy 
amennyiben teljesíti azokat a feltételeket, amelyeket a különböző szabályok 
előírnak, elinduljon.  

Az is tény egyébként, hogy a MAGOSZ nem önmagában fordult rá erre 
a versenyre, hanem - és ezen is érdemes elgondolkodni - 11 darab szövetségest 
talált, akik ezt a fajta álláspontot osztották, hogy milyen formában kellene ezt 
a kamarai rendszert létrehozni. Lehet vitázni ezen egyébként, hogy ez jó vagy 
nem jó, de azért az, hogy 12 szervezet képes volt összeállni, és megállapodni 
státuszokról, különböző feladatokról, azoknak a leosztásáról, azt én 
mindenképpen egyfajta erénynek gondolom, egyfajta együttműködésre 
ösztönözte ez a magyar vidék különböző szereplőit. Elnök úr, köszönöm a 
lehetőséget.  

Bocsánat, elnézést, felírtam még egy dolgot: a kamarai információs 
hálózatnak a kialakulása és működése. Pillanatnyilag is többen nem értik, mi 
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a különbség egy CRM rendszer és egy honlap között. Itt egyes ellenzéki pártok 
megfogalmazták, hogy 20 millió forintból meg lehetett volna csinálni azt, amit 
közel félmilliárd forintból valósítottunk meg. Én ma olvastam első olvasatban, 
ugyanis kértünk egy auditot erre vonatkozóan, egy nemzetközi tanácsadó cég 
auditálta azt a költést, amit ehhez a programhoz végrehajtottunk, és 
számomra megnyugtató eredményeket tartalmaz. Tehát nemsokára annak a 
CRM rendszernek és annak a portálrendszernek minden eleme a gazdálkodók 
rendelkezésére fog állni, ami személyre szabottan nagyon gyorsan és a XXI. 
századi technológiai elvárásoknak megfelelően fogja kiszolgálni a 
gazdálkodókat, és a NAKlap által hordozott információnak a sokszorosával 
lesz képes kiszolgálni a gazdálkodókat. Hetek-hónapok kérdése, hogy ennek 
minden eleme működőképes legyen. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Az előterjesztőnek adok még szót.  

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem 
akartam ezzel a honlappal foglalkozni, én magam is tettem ez ügyben 
feljelentést, mert úgy éreztem, hogy ez azért kicsit szélsőséges, de azt azért 
lássuk meg, hogy a legnagyobb problémákat ugyanúgy nem fogja kezelni. 
Tehát azt, hogy minden évben rajzolgatom majd a térképet az EU-s előírásnak 
megfelelően, miközben a földhivatalban ott van az adat, hogy mely területeket 
használom jogszerűen, és onnan ki lehetne nyerni, azt nem kezeli. Az, hogy 
nekem… (Győrffy Balázs: Ez nem is kamarai feladat!) A kamaráé az a 
feladat, amit az FM ezek szerint ledelegál, hiszen amit szívesen csinál, akkor 
az feladata, amit nem, az nem. De mondhatnám - szintén lehet mondani, hogy 
nem kamarai feladat - az állattenyésztés tipikus példáját: négy-öt 
állattenyésztő szervezethez kell külön regisztrálnom, hogy marhalevelet, 
fülszámot meg mit hogyan oldjak meg, mert nincs egy egységes nyilvántartó 
rendszer, amely az egyedi azonosítású jószágállományt nyilvántartaná, és 
hogyha valakinek az a szerencsétlensége, hogy magyar jogszabályok szerint 
állatkertet tart fenn, nem pedig állattenyésztést, értve úgy, hogy van kecske is, 
meg juh is, meg ló is, meg marha is, akkor az már alapvetően megakasztja a 
rendszert. Tehát majd hogyha ezek egységesítve lesznek, és a területalapú 
támogatás meg a minden egyéb egyszerűsödik, akkor elhiszem, hogy megérte 
ezt a pénzt, de addig ezt sajnos csak úgy tudom tekinteni, hogy majd jön egy 
másik kormány, nagy eséllyel nem én leszek az a kormány vagy nem mi 
leszünk az a kormány (Derültség.), és az meg majd kidobja az egészet, ezt a 
félmilliárd forintot, ami közpénzből elment. Tehát nagyjából ez várható. 
Ennyit erről. 

Az elnök úrnak ezúton tisztelettel jelzem, hogy nem bátorkodtam volna, 
tehát nincs semmi értelme szó szerint benyújtani még egyszer egy javaslatot, 
ha nem az szerepelne a jegyzőkönyvben az elnök úr által is, hogy majd ősszel 
megvizsgáljuk, és beszélgetünk még ennek a jövőjéről. Most konkrétan azt 
mondta: ameddig a Fidesz-KDNP kormányoz, addig ez a kötelező tagság így 
marad, ahogy van. Megígérem, hogy még egyszer ugyanezzel a jogszabállyal 
változtatás nélkül nem jövök vissza, de egy évvel ezelőtt nem ez volt a mondás, 
akkor az elnök úr is azt mondta a jegyzőkönyvbe, hogy majd ősszel 
visszatérünk rá, és beszélünk még róla. Emiatt bátorkodtam feltartani ezzel a 
bizottságot, innentől kezdve akkor nem fogom. 
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ELNÖK: Most már én is elolvasom azt a jegyzőkönyvet. (Derültség.)  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Teljes mértékben megértem ezt a 

7 százalékos dolgot. Igen, sokaknak van problémája. Én azt alapvetően 
vitatom az elnök úrtól eltérően, hogy mennyire volt meg minden gazdának az 
informálása ezekről a választási rendszerekről, vitatom azt, hogy alapvetően a 
gazdáknak volt-e bármi lövése arról, hogy milyen súlya van ennek, hogy 
érdemes elmenni, vagy nem érdemes elmenni. Nyilvánvalóan akinek itt több 
információja volt, és előre látott a jövőbe, annak megvolt a lehetősége, hogy 
ennek a súlyát felmérje, míg az összes többinek pedig nem. De még így is el 
tudnám fogadni azt, hogy a 7 százalék egy legitim felhatalmazás egy feltétellel: 
ha önök is elfogadják, hogy bármilyen részvétel lesz a termőföld-
privatizációval kapcsolatos népszavazáson ősszel, önök meg elfogadják annak 
a többségi álláspontját, mert ott nem 7 százalék lesz, de lehet, hogy nem lesz 
meg az 50 százalék, és az a kérdés, hogy majd abban az esetben önök azt 
mondják-e, hogy legitimnek számít-e, ha valaki 7 százalékkal ment el, vagy 
nem. Mert itt az egyikre azt mondják, hogy az legitim, a másikra meg azt 
mondják, hogy majd úgy lesz érvénye. Érdemes erről beszélgetni.  

 
ELNÖK: Itt van egy alaptörvény, ami szabályoz ilyen súlyos kérdéseket, 

már elnézést! (Magyar Zoltán: Megadjuk a kétharmadot! Nem probléma!)  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Aha, értem, értem. Tehát hogyha itt az a 

mondás, hogy bármilyen alacsony részvétel is lehet legitim, akkor a Jobbikhoz 
hasonlóan biztosítjuk azt, hogy a népszavazással kapcsolatos ezen 
módosításokkal kapcsolatban megtörténjen a változás. 

Egyetlenegy dolog még, és ezt az elnök úrnak is mondom. Én nem 
akarok visszaélni az idejükkel, de ez egy nagyon izgalmas vita, tényleg hitbéli 
vagy értékrendbeli kérdés. Alapvetően hogyha azt nézzük meg, hogy a világ 
társadalmai, társadalomtudományai az intézményesített korrupció alatt 
milyen folyamatokat értenek, akkor annak az egyik indikátora pont az, hogy a 
gazdasági szektor, a civil társadalom, a harmadik szektor és a politika, a 
döntéshozás mennyire folyik össze. Olyan helyen, ahol nincs intézményesített 
korrupció, és a társadalom normálisan működik, ezek egymástól független 
szektorok, a gazdaság nem vesz részt a politikai döntéshozásban, a politika 
nem vesz részt a gazdaságban, a civil érdekképviselet pedig nem vesz részt a 
döntéshozásban, mert a civilek érdekeit képviseli politikai pártoktól 
függetlenül. Ez a különbség a nézeteink között, én ezt elismerem.  

 
ELNÖK: Ilyen nincs a világon. (Magyar Zoltán: Erre törekszünk.) 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Az a kérdés, hogy ezt elfogadjuk vagy 

ebbe az irányba tartunk, vagy nem. Jelen pillanatban, amikor azt mondja az 
elnök úr, hogy milyen nagy eredmény az, hogy sikerült a tisztségekben meg a 
státuszokban megegyezni, az magában indikálja az egész rendszert, hogy mik 
voltak a döntési szempontok. Ez az, ami számomra persze hogy 
elfogadhatatlan. Én egy olyan érdekképviseletet szeretnék látni, és olyanban 
lennék kötelezően tag, amely mindenféle párttól függetlenül, bocsánat, 
köztestületi rendszerben is lehet gondolkodni, de érdekképviseletek sokféle 
formában tudnak működni, amelyek jelen pillanatban ezt a jellegű társadalmi 
összekeveredést, amit Magyarországon látunk, azt, hogy a gazdasági szektor 
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irányítja a politikai döntéshozást, hogy mi legyen a dohányokkal, azt, hogy az 
államtitkár mondja meg, hogy mi legyen a kamerával, ezek jók, de egy 
normális demokratikus társadalomban egy ilyen automatikusan egy azonnali 
lemondást igényel egy ilyen jellegű testületben. Világnézeti kérdés, teljes 
mértékben elismerem, csak szerettem volna a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy 
ezt a nézetkülönbséget viszont akkor fixáljuk.  

A legutolsó mondatban, ha már vidám politikai hangulatban töltöttük 
el ezt a kis vitát, és elmondta és konkretizálta az elnök úr, hogy ameddig a 
polgári kormány lesz Magyarországon, addig ez a szabályozás lesz, akkor azt 
kell hogy tolmácsoljam a gazdálkodóknak, hogy a polgári kormányt kell 
megdönteni, hogyha ebben változást akarnak (Derültség.), és ez a feladatom. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Logikus politikai érv. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az 

LMP a demokrácia bölcsőjére tekint időnként, és onnan hoz nekünk példákat, 
hogy hogyan kellene nekünk viselkednünk, akik még nem vagyunk a 
demokrácia fejlett szintjén - ezt mi persze tagadjuk, de ők állandóan ezzel 
példálóznak. 2009-ben az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági 
bizottsága vagyis mezőgazdasági államtitkársága meghívott néhányunkat egy 
szakmai látogatásra, mi történetesen Farkas Sándorral kerültünk erre 
kiválasztásra, és még néhány szakmai szereplő volt ott. A meghívás lényege az 
volt, hogy meg akartak bennünket győzni, hogy a GMO milyen jó, és mit 
állunk mi ennek ellent - ez volt a lényege. Mindenféle rangú és szintű 
emberrel összehoztak ott bennünket, többek között az amerikai 
mezőgazdasági minisztérium államtitkárával. Na most, az az ember mint a 
vízfolyás, úgy darálta nekünk, hogy annál csodásabb dolog nincs, mint a 
GMO-s szója- meg kukoricatermesztés. Aztán egyre rafináltabb kérdéseket 
tettünk fel ott neki, mire kiderült, hogy ő az egyik legnagyobb termesztő az 
USA-ban, kőkemény gazdálkodó volt az államtitkár, és csak GMO-s 
növényekkel foglalkozott. Arra akarok ezzel utalni, hogy a demokrácia 
bölcsőjének és sokat emlegetett hazájának tartott USA-ban kőkemény 
gazdálkodó az államtitkár (Sallai R. Benedek közbeszól.), ráadásul a GMO-s 
rendszert propagálta volna nekünk. Mi nagyon udvariasan megköszöntük ezt 
a tájékoztatást, de nem éltünk az ott szerzett információk lehetőségével, és 
továbbra sem fogunk.  

Ne tegyünk tehát úgy, mintha valami bűn lenne, hogy szakmai 
szervezetek netán vezetői vagy netán olyanok, akik értenek is ahhoz, amit 
csinálnak, egyszer csak kormányzati szereplők lesznek, ez önmagában 
szerintem nem baj időnként, ez szerintem nem baj. De megnézhetjük az 
európai politika rendszerében is, hogy hány ilyen szereplőt találunk - 
szerintem sokat. (Magyar Zoltán: Ez a baj!) És nem értek azzal egyet, és 
soha, soha… Lehet, hogy ez egy virtuális és egy ideális felfogás, mint a hatalmi 
ágak elválasztásának a rendszere, egy másik aspektusból világítottad most 
meg, mint a civil társadalmak, a kormányzat és a gazdaság, persze, így is 
csoportosítható egy nagy erő, de hogy ezek egymástól függetlenek lennének, 
és soha semmilyen kölcsönhatás és ráhatás és átjárás nincs ezek között, én 
nem hiszem el, hogy ilyen világkép létezhet, nem hiszem el. Ezért tehát kár 
kitűzni célul, hogy alkossunk majd egy ilyen országot, amelyben ez 
megtörténhet. (Magyar Zoltán közbeszól.) Ez létezhetetlen, ez eleve kudarcba 
fullad.  
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Határozathozatal 

Nagyon messzire mentünk ettől az indítványtól, és önmagamtól is 
megvonom a szót (Derültség.), mert szavazásra teszem fel a kérdést, miszerint 
a tárgysorozatba vételnél tartunk az imént említett T/10104. számú indítvány 
kapcsán, tehát a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló indítvány tárgysorozatba vételéről döntünk. Kérdezem, ki az, 
aki egyetért a tárgysorozatba vétellel. (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem ért 
ezzel? (Szavazás.) A többi, hat képviselő.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba. 

A tejágazat megmentésének szükségességéről szóló H/10132. 
számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a mai napi 4. sorszámú indítványra, a tejágazat 
megmentésének szükségességéről szóló határozati javaslatra, előterjesztésre. 
Magyar Zoltán képviselőtársunk adom meg a szót, aki ennek a határozati 
javaslatnak az előterjesztője.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, túl részletes indokolást nem igényel 
az, hogy miért nyújtottam be ezt a határozati javaslatot. Maga a forma, a 
határozati javaslat lehetőséget biztosít egyébként arra, hogy a kormánynak 
megfelelő mozgástere legyen, nem kodifikált, szövegszerű javaslatokat 
tartalmaz, hanem a legfontosabb problémákat említi meg, és az is nyilvánvaló, 
hogy a tejágazat problémái nem egyetlenegy jogszabályra, nem egyetlenegy 
okra vezethetők vissza, így nem is kezelhetőek egyetlen jogszabállyal, ezzel 
tisztában vagyunk. Így néhány ponton keresztül azokat a legfontosabb 
lépéseket próbáljuk meg előmozdítani ezzel a határozati javaslattal, ennek az 
elfogadásával, amelyek segíthetnek az ágazaton.  

Ugyan most itt az áfa körül már lebegtet a kormány változtatásokat, a 
konkrétumokat még nem ismerhettük meg, de ha ez bekövetkezik, és olyan 
módon következik be, hogy a tejre és a tejtermékekre is vonatkozni fog, az sem 
jelentheti azt, hogy az ágazat megszabadul a legtöbb problémájától, itt is csak 
egyetlen pontként említettem ezt. Ezt csak azért mondtam így elöljáróban, 
hogy az nem érv számunkra ezen határozati javaslat ellen, hogy a kormány 
esetleg a tejtermékek vonatkozásában is foglalkozik az áfacsökkentés 
lehetőségével.  

Az, hogy ma Magyarországon milyen helyzetben van a tej- és a tejes 
ágazat, az most már a sajtón keresztül az átlagállampolgár számára is egyre 
nyilvánvalóbb, itt szakmai körökben jártas képviselőtársaim már ezt jóval 
korábban is jelezték, és beszélgettünk ezekről a problémákról, a kormány 
azonban mind ez idáig nem tett semmilyen érdemi lépést, és ezért tartom 
szükségszerűnek ennek a határozati javaslatnak az elfogadását.  

A pontok, amelyeket megfogalmaztam, világosan mutatják azokat az 
irányokat, amelyek felé szeretnénk elmozdulni, tehát - ahogy említettem - 
nem csak az áfacsökkentésről van szó. A kirívóan alacsony feldolgozottsági 
szint már egy olyan problémája az ágazatnak, amit - most már mondhatjuk: - 
évtizedek óta görget maga előtt, és egyetlen kormány sem áldozott elég 
energiát, sem hazai, sem európai uniós forrást ennek a javítására; ez 
nélkülözhetetlen, hogy fenntartható módon lehessen kezelni a helyzetet.  
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Az áfacsalt vagy éppen teljesen fekete tej, nyerstej és tejtermékek is 
komoly problémát jelentenek, hiszen olyan módon torzítják a versenyt, ami a 
tisztességes termelők számára tarthatatlanná teszi a helyzetet. Itt is sokkal 
határozottabb hatósági fellépést szorgalmaznék, és itt jegyezném meg, hogy 
ezért nem is igazán értettem a két héttel ezelőtti tejes tüntetést, hogy miért 
pont a NAV és a NÉBIH elé szervezték. Értem én, hogy a mai közállapotok 
között félnek a termelők a kormány bosszújától, ettől függetlenül azért ki 
lehetett volna állni amellett, hogy érdemes lett volna szerintem ezt a 
minisztérium elé megszervezni, de természetesen politikai pártként, 
országgyűlési képviselőként én nem mondhatom meg a termelőknek, hogy hol 
tüntessenek. Mindenesetre ez is jól példázza azt, hogy ma mennyire mernek 
mondjuk az ágazat szereplői kiállni a saját érdekükért. Brüsszelben már ennél 
kisebb problémák esetén is láttuk azt, hogy tejágyúval támadták meg az 
érintett termelők mondjuk az európai intézményeket.  

A marketingre is komolyabb hangsúlyt kellene fektetni. Ebben látszik a 
javulás, tehát társadalmi szinten is érezhető az, hogy az elmúlt években a 
tudatosabb vásárlók aránya növekszik, ez egy üdvözítő jel, és egyébként 
nemcsak magyar tendencia, hanem Európa szerencsésebb országaiban ez már 
korábban beindult folyamat. De erre rá kell erősíteni, hiszen például olyan 
szegmensekben, ahol az ár az elsődleges szempont, ami alapján az adott 
terméket kiválasztják a vásárlók, ott még mindig nagyon rosszul áll a magyar 
tej, itt elsősorban a nyers tejre gondolok, a feldolgozott termékeknél a 
tudatosabb vásárlási szokások már előtérbe kerültek.  

Fontos lenne egy olyan szövetkezeti modell, amely lehetővé teszi azt, 
hogy az ágazat kisebb szereplői is versenyképesen tudjanak megjelenni a 
piacon. Itt az elmúlt években inkább negatív folyamatokat tapasztalhattunk, 
az a fajta koncentráció, ami megjelent, kifejezetten káros ezekre a kisebb, 
közepes szereplőkre. Illetve az exportról is sokat lehetne beszélgetni, itt nem a 
kormány nyakába akarom varrni a közel-keleti konfliktust, sőt még az orosz 
embargóról sem feltétlenül tehet, bár ott azért lehetett volna egy tökösebb 
kiállás (Derültség.), de az új piacok megtalálásában mindenképpen szerepet 
kell vállalnia a kormánynak, ezt nem lehet pusztán az ágazat szereplőitől 
elvárni. A kormányzatnak van meg a kapcsolatrendszere erre, illetve a 
megfelelő szakemberek is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy ebben az ágazat 
segítségére siessen.  

Tudom, hogy a drasztikus tejfelvásárlásiár-zuhanás, annak a 
kompenzálása egy bonyolultabb kérdés, hiszen itt természetesen a Brüsszellel 
való egyeztetés nem úszható meg, ugyanakkor az ágazat szereplőinek az a 
határozott véleménye, hogy ebben sem volt a kormány megfelelően partner, 
illetve nem látjuk ennek az eredményeit. Az a lebegtetett néhány százmillió 
forintos, másfél milliárd forint környéki összeg, amiről szó van itt 
kormányzati szinten, az nevetségesen kevés, és nem eredményezi azt, hogy 
érdemben változzon a helyzet.  

Összefoglalva képviselőtársaimnak én azt szeretném mondani, hogy az 
a célunk ezzel a határozati javaslattal, hogy néhány év múlva is lehessen még 
magyar tejet fogyasztani, lehessen olyan tejtermékeket kapni a polcokon, 
amelyeknek az alapanyaga a magyar tejből származik, és remélem azt is, hogy 
eredményezhet egy olyan fejlesztési sorozatot, aminek eredményeképpen 
sokkal több munkahelyet tudunk létrehozni a magyar tejre építkezve, hiszen 
úgy látjuk, hogy egyébként európai uniós források lennének erre a területre, és 
valóban nem az a szándékom, hogy azokat a multinacionális vállalatokat 
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segítsük ezzel, amelyek ma sokszor uralják ezt a szektort, hanem szeretnénk, 
hogyha egy valódi, minőségi munkahelyeket kínáló, új rendszer jönne létre a 
kisebb és közepes termelők összefogásával. Ezért bízom abban, hogy legalább 
a szakmai bizottság tudja itt ezt a határozati javaslatot támogatni, hogy aztán 
persze majd akár a kormányzati javaslatokat beépítve vagy a kormánypárti 
javaslatokat beépítve, és változtatva ezen némileg, de végül is el tudjunk 
fogadni egy olyan határozati javaslatot, amely erre az áldatlan állapotra egy 
olyan pontot tehet, aminek eredményeképpen tényleg elindulhat végre ennek 
az ágazatnak a megmentése.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Farkas Sándornak adok szót.  

Hozzászólások 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is azt mondanám, hogy 
ha Sallai R. Benedek képviselőtársam bizottsági tag lenne, akkor 
megkérdezhetném most tőle, hogy egyáltalán mint tejtermelő 
megszólalhatok-e a bizottsági ülésen (Derültség. - Sallai R. Benedek 
bólogat.), egy kicsit visszakanyarodva az előző témához.  

Azért merek, és nemhogy merek, hanem kívánok szólni ebben a 
kérdésben, mert pont az elmúlt héten, illetve két héttel ezelőtt tartottam egy 
olyan - mondhatnám: - együttgondolkodást a tejtermelők egy jelentős 
részével, még a múlt heti vagy az azt megelőző heti tüntetés előtt, ahol 
hasonlóképpen végigbeszéltük az ágazat kérdését és problémáját. Nem akarok 
itt az összes ponton végigmenni a Magyar Zoltán képviselő úr által felvetett 
határozati javaslat kapcsán, de azt már elmondhatjuk, hogy az első pont 
kipipálva (Magyar Zoltán: Reméljük!), reméljük, biztos szerintem, hogy ez 
meg fog történni.  

A második kérdést, a b) kérdést illetően azért egy olyan hagyománya, 
egy olyan történelmi hagyománya van a magyar élelmiszeriparnak, amit már 
az 1980-as évektől kezdve nem tudtunk olyan mértékben kizökkenteni vagy 
kibillenteni abból az álláspontból, amikor privatizálva lett az összes 
tejfeldolgozó, amit most nagy nehézségek árán próbál egy-két magyar 
vállalkozás visszavásárolni, vagy esetleg kapacitást bővíteni. Ebben azért, én 
úgy érzem, van némi előrelépés, nem is kevés, már csak azért is, mert akár a 
debreceni feldolgozót nézzük, az most már magyar tulajdonban van a teljes 
termékskálásával, ott viszont egy olyan fejlesztés indulhat el, pont a 
külgazdasági minisztérium támogatásával, egy IPA-programmal, amely több 
millió liter tejnek a feldolgozására lesz alkalmas. Ez, azt hiszem, egy komoly 
előrelépés, és ilyen fejlesztések még más hazai, magyar tulajdonban lévő 
tejipari vállalkozásoknál is várhatóak. Itt azért ne felejtsük el, hogy abból az 
európai uniós forrásból, ami 2014-2020-ban a feldolgozó iparra esik, annak 
egy részét, annak az összegnek egy részét tudjuk a tejipari feldolgozásra 
felhasználni.  

A következő kérdésre, amit felvetett, én úgy gondolom, hogy a NÉBIH 
egyre jobban helytáll, egyre jobban szerepel és egyre jobban ki fogja borítani 
azokat a különböző csalássorozatokat, amelyek az elmúlt években vagy az 
elmúlt hetekben, hónapokban napvilágra kerültek, illetve még azokat is ki 
fogja borítani, amelyekről nem is tudunk - ezzel nagy részben tisztulni fog a 
piac. Én úgy látom, hogy ez a folyamat jó irányba megy, tehát ezzel 
különösebb gondot nem látok.  
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A marketingmunka megint egy olyan kérdés, hogy a magyar tej 
kapcsán megfelelő módon fel kell hívni a lakosság figyelmét a magyar 
tejtermékek és folyó tej fogyasztására. Azt azért mondjuk meg őszintén, hogy 
az elmúlt pár évben 11 literrel csökkent a magyar tejfogyasztás egy főre vetítve, 
ami komoly vesztesége az ágazatnak, de ez nem a marketing hiányára 
vezethető vissza, hanem azokra a különböző lobbitevékenységekre, amelyek az 
elmúlt időszakban is felmerültek, hogy a tej egészségtelen, bizonyos nemzetek 
nem tudják elfogyasztani. Ennél jobb - hogy mondjam? - propaganda azoknak 
a különböző, mondhatnám így: celebeknek nem is kellett volna, mint ez, hogy 
egyáltalán a tejtermék ellen próbálnak a különböző sajtón keresztül 
megnyilvánulni. Én azt hiszem, és úgy tapasztalom, hogy azért hogyha erre 
megfelelő összegeket tudunk áldozni - márpedig fogunk rá áldozni -, maguk a 
tejtermelők is hajlandóak erre, akkor ezt a folyamatot meg tudjuk gátolni, és 
vissza tudunk állni nem az 54 literre, de az 50 liter körüli fogyasztásra.  

A szövetkezeti modell fejkérdés, agyi kérdés, hogy egyáltalán akar-e 
valaki szövetkezni. Én inkább azt mondom, hogy: „összefogni”, ezt jobb 
kifejezésnek tartom. A „szövetkezeti”, tudjuk, sajnos az elmúlt évtizedekben 
eléggé lejáratott szó lett a magyar gazdatársadalomban. Összefogással kell 
fellépni, én úgy látom, hogy egyre több termelő él is ezzel a lehetőséggel - 
most a reklám helye nélkül nyugodtan merem mondani az Alföldi Tejnek az 
ilyen irányú kezdeményezését, ami szerintem példamutató az országban.  

Azok az európai uniós tárgyalások, amelyekre ön itt hivatkozik, 
folyamatban vannak, ezeknek nem lesz egyszerű eredménye, de én azt 
gondolom, hogy a külgazdaságért felelős államtitkár és a miniszter úr ebben 
maximálisan próbálja a pozíciónkat megvédeni, és harcolni ezért a pályáért.  

Az orosz embargó kérdése szerintem messze túlmutat a mi aktív 
lehetőségeinken. Vannak hírek és vannak olyan információk, hogy az év 
második felében esetleg a tejtermékekre vonatkozó orosz embargó 
felfüggesztésre kerülhet, ami jelentős részben nem minket fog érinteni, ezt 
azért hozzáteszem, csak a mi piacainkat fogja érinteni, a belpiacainkat, olyan 
értelemben, hogy a lengyel, a német és az összes többi tejtermelőnek a plusz 
árumennyisége nem a magyar piacra fog tódulni, hanem várhatóan az orosz 
piacra, ezáltal a belső piacaink úgymond ebből a szempontból tisztulni fognak.  

Az oktatás kérdése. Ez nemcsak a tejre és a feldolgozásra vonatkozik, 
sajnos szerintem az egész magyar agrároktatás elég nehéz helyzetben van, sőt 
mondhatnám azt, hogy ebben egy új vonalat kellene lassan indítani, és itt 
eleve az alapképzéstől és a szakmunkásképzéstől kezdve a középfokú és a 
felsőfokú képzésig komoly hiányosságokat látok, és most én itt, elnézést, egy 
kicsit haza fogok beszélni, éppen ezért mint a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
kormánymegbízottja azt vállalom és vállaltam fel, hogy mint tangazdaság 
szerepét betöltő cég is megpróbálok minden feltételt biztosítani annak 
érdekében, hogy ne csak az alap-, hanem a felsőfokú képzésben is egy olyan 
tanüzemként, egy olyan bemutató és tangazdaságként adjak majd lehetőséget 
ezeknek a fiataloknak, akik erre a pályára készülnek, hogy valóban el tudják 
sajátítani a gyakorlatban is azokat a lehetőségeket, amelyek a későbbi önálló 
gazdálkodások szempontjából szükségesek.  

Ez a 40-50 forintos tejárcsökkenés valóban katasztrofális. Azok a 
kormányzati intézkedések, amelyek ezzel kapcsolatban megfogalmazásra 
kerültek, és a tejtermelőknek némi segítséget adnak, valóban kevesek, de nem 
is igazán a kormányzat fogja megoldani ezt a kérdést, mert ilyen alapon 
bármelyik nehéz helyzetben lévő ágazat a kormányzathoz fordulhatna. Itt még 
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egyszer el kell mondanom, hogy azok a külső hatások és azok a korábban 
elmondott dolgok részben kormányzati intézkedések, ugyanakkor ezek 
tisztítják a piacot, és szerintem egyértelműen bizonyos tejáremelkedés várható 
lesz. Ugyanakkor sajnos elkerülhetetlen, hogy azok a telepek, azok a gazdák, 
gazdálkodók, akik bizonyos gyenge színvonalon és nehéz körülmények között 
gazdálkodnak, megfelelő fejlesztések nélkül, az élet vastörvénye, 
farkastörvénye az (Sallai R. Benedek felnevet.), hogy sajnos ezek a 
gazdálkodók nehéz helyzetbe kerülhetnek. (Sallai R. Benedek: A 
„farkastörvény”-en mosolyogtam. - Derültség.) Igen, nyugodtan mondhatjuk 
így is, semmi baj nincs belőle. Ezek a gazdálkodók sajnos nagyon nehéz 
helyzetet fognak megélni. Akik nem fejlesztettek az elmúlt 10-15 évben, 
hanem a régi technológiával és a régi alapon maradtak, azok sajnos 
lemaradtak vagy lemaradnak erről a vonatról, akármennyire fáj, ez be fog 
következni, de ettől eltekintve én azért bízom a magyar gazdatársadalomban, 
hogy nem olyan egykönnyen hagyják fel pont ezt, az állattenyésztés 
nehéziparának nevezett szarvasmarha- és tejtermelő ágazatot.  

Itt csak egy dologra hívnám fel a figyelmet. Én úgy gondolom, hogy 
most ennek az ágazatnak a jelentős problémája valóban a tejár és a 
gazdálkodás nehézsége, de azért vannak még tartalékok az ágazatban a 
hatékonyság növelése érdekében, amelyekkel és megfelelő szakmai munkával, 
azt nem mondom, hogy teljes mértékben ki lehet védeni, de jelentős részben 
lehet a veszteségeket csökkenteni. Nálunk is veszteséges a tejtermelés, ezt 
hozzáteszem, de lehet finomítani, és nem biztos, hogy a finomítás az, nem 
biztos, hogy a hatékonyságnövelés az, hogy elveszek mindent ettől az állattól, 
és a feltételeket rosszabbá teszem, mert ez egy tévút. Erről sajnos a mai 
szakmai világban viták vannak. Meggyőződésem, hogy ez tévút. 

Éppen ezért arra szeretném még a figyelmet felhívni, hogy azok a 
takarmányárak, amelyek sajnos ebben az évben prognosztizálva vannak, akár 
a tőzsdei jegyzéseket vágy bármit nézünk, olyan értelemben fogják 
hátrányosan érinteni a tejágazatot, habár a logikus az lenne, hogy olcsó 
takarmányárakkal jobb lesz a pozíció, de nem lesz sokkal jobb a pozíció, sőt, 
mondhatnám, rosszabb is lesz, pont azért, mert azok a tejtermelő gazdaságok, 
amelyek tejtermeléssel foglalkoznak, jelentős részben megfelelő 
növénytermesztési háttérrel bírnak, ott viszont ha a pozíció tovább fog 
romlani a növénytermesztés területén, az önmagában húzza és teszi 
nehezebbé az állattenyésztési ágazatok sorsát és jövőjét. Éppen ezért én úgy 
gondolom, hogy ez az elkövetkezendő fél év lesz a legkritikusabb és a 
legnehezebb, ugyanakkor meggyőződésem, hogy azok az intézkedések, 
nemcsak kormányzati, hanem szakmai intézkedések is, jelentős részben 
tompítják ezt a nehézséget. Természetesen jó lenne, hogyha az állam bácsi 
adna mindenkinek 40 forint támogatást, de ezt azért így nem lehet elképzelni, 
és ez nem gazdálkodás, mert a „gazdálkodás” szó jelentős részben azt takarja, 
hogy én gazdálkodok, gazdálkodom, az pedig nem arra vonatkozik, hogy én 
mindent állami támogatással akarjak megoldani.  

Azt, hogy félnek a termelők a kormány bosszújától, én butaságnak 
tartom, mert akkor nem mentek volna sehova sem tüntetni. A gazdák nem 
félnek a kormánytól. Azért nem voltak kormányellenesek az elmúlt két heti 
tüntetések, mert a gazdák is nagyon jól tudják, hogy ezek a kérdések jelentős 
részben nem a kormányon múlnak, ezért nem volt igazán kormányellenes 
gazdatüntetés, ezért határozottan merem vállalni a felelősséget, és 
meggyőződésem… Azt nem mondom ezzel, hogy jó a tejágazat, mert ez 
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butaság lenne, teljesen butaság lenne önmagában, de hogy nem annyira 
reménytelen, arról viszont meg vagyok győződve. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sallai R. Benedek! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon sok dologban 

egyetértek Farkas Sándor alelnök úrral, és úgy érzem, hogy jó néhány 
helyzetértékelése helyes. Egyetlenegy dolgot nem értek teljesen tisztán: hogy 
hogyan vonhatja ki ebből a kormány felelősségét. Hatodik éve kormányoz a 
Fidesz-KDNP, három fontos szabályozó tényező van, amivel hatást tudunk 
gyakorolni ezekre a folyamatokra: jogszabályi környezet, mit engedek, mit 
nem engedek, adópolitika, hogy mit sújtok adókkal, és mi az, amit nehezebbé 
teszek a piacon, mit támogatok. A három legfontosabb szabályozó eszköz ott 
van a kormány kezében, és ha éve volt arra, hogy ezeken a helyzeteken 
változtasson. Az, hogy ön gazdálkodik, és az a gazdálkodás, hogy nem 
támogatásból, persze, ebben igaza van, de akkor a versenytorzító hatásokat, a 
szlovák tejet, az áfacsalást meg minden ilyesmit fel kell számolni, mert ezek a 
gazdálkodási szempontok, amelyeket ön elmondott, valóban érvényesek 
voltak 150 évvel ezelőtt biztos, talán még az Európai Unió előtt is jobban, de 
az Unió szabályozási keretein belül ezek nem érvényesek. Alapvetően külső 
hatások érvényesülnek, amelyektől meg kellene védeni a magyar termelőket. 
Az a kérdés, hogy a magyar kormány meg tudja-e ezt tenni, vagy nem tudja 
megtenni.  

A tejágazat most csak egyetlen szegmens, de én biztos vagyok benne, 
hogy a következő két-három hétben még fogunk szembesülni egy pár ilyennel. 
Most már tárgyalunk az almatermelőkkel, mert a lengyel alma sokasága 
ellehetetleníti a magyar almák forgalmazását, és a Nyírségben tonna számra 
áll huszadik hónapja az alma úgy, hogy nem tudják kivenni, mert 18 forintos 
kilóáron nem tudják átadni ezeket. Az a kérdés, hogy az ilyenektől a magyar 
kormány meg tudja-e védeni a magyar termelőket és a magyar termelést, ez a 
szándékában áll-e, ha a szándékában áll, akkor milyen intézkedéseket tett. 
Ezeknek az intézkedéseknek a hiányát mégis ki máson lehetne számon kérni, 
mint azon a politikai erőn, amely feltétel nélküli hatalommal bír abban, hogy 
az adókörnyezetet befolyásolja és a jogszabályi lehetőségeket megteremtse?  

Szakmailag, tartalmilag tehát a helyzetértékelésének a jelentős részével 
nem lehet nem egyetérteni, önnek tökéletesen igaza van, ezeket a 
gyakorlatban, gondolom, átéli és látja, én meg azt látom, hogy ott van a 
feleségemnek a - nem tudom - hatvan tehene, és nem éri meg fejni a tehenet, 
meg nem éri meg behordani, mert nem tudom eladni, mert ilyen 
mennyiségnél jobb, hogyha a trágyára kiborítom, mint hogyha megpróbálok 
kocsival kimenni érte, és behordani. És ezeket a folyamatokat nyilvánvalóan 
ki máson kérjük számon?  

A magyar kormányzat állítólagosan sok mindenben igyekszik a magyar 
termelőket védeni az Európai Uniótól, ez pont egy olyan folyamat, amiben 
ezek miatt kellene sokkal hathatósabb fellépés.  

Elnézésüket kérem - bár, gondolom, ennek örülni fognak, mert nem 
beszélek sokat -, de most már el kell lassan mennem. Arról szeretném 
biztosítani az előterjesztőt, hogy a Lehet Más a Politika, hogyha a 
tárgysorozatba vétele megtörténik, akkor a parlamentben ezen törekvéseket és 
a következő előterjesztést is tudja támogatni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Bennem az a kérdés merült fel, hogy az előterjesztő úgy érzi-e, hogy ha 

netán a tárgysorozatba vételben jelzett egyes indítványok ezzel a 
tárgysorozatba vétellel megvalósulnának, akkor rendbe hoznánk a magyar 
tejágazatot, tehát tényleg az kell-e a magyar tejágazatnak, hogy ezek a pontok 
teljesüljenek? (Magyar Zoltán: Ühüm!) Nagyon helyes válasz! Akkor azt kell 
mondanom, hogy ennek a 90 százaléka teljesült. Én tehát örülök, hogy 
ennyire együtt tudunk gondolkodni, de ezzel okafogyottá vált az indítvány, 
úgy, ahogy azt Farkas Sándor említette.  

Két területen jelzett egy kis bizonytalanságot az ő indoklása, ezt hadd 
erősítsem meg! A b) pont kapcsán a vidékfejlesztési programban szeretnénk, 
ha külön lenne, és lesz is olyan, ami a feldolgozóiparnak lesz kiírva. (Farkas 
Sándor: Így van.) Mi azt mondtuk, hogy minél magasabb értékű termékeket 
szeretnénk előállítani, tehát a feldolgozóipar erősítése szükséges. 

A c) pontot illetően a NÉBIH és a NAV szerintem olyan eredményeket 
ért el épp az utolsó két hétben, már amiket csak én hallok, és tudom, hogy 
még további kutatások is zajlanak - ha szabad így fogalmaznom - ezen a 
területen, hogy ha lenne ilyen határozat, ha nem, ez ettől függetlenül is 
működik.  

A d) pontnál, képviselőtársam, lehet, hogy elkerülte a figyelmedet, de 
az Agrármarketing Centrum februárban indította el, és én csak Lipcsey 
György vezérigazgató-helyettes úrral való együttműködés és a tévében való 
szereplése következtében látom, hogy most teljesedik ki a tejfogyasztásra való 
ösztönzés. Felfigyeltek erre, elkülönítettek pénzalapot, és azt kőkeményen egy 
marketingkampány keretében fogják megvalósítani.  

A többi felvetett dologra is, tehát szövetkezés, modell, ezt ha az 
érintettek önmaguk nem ismerik fel, akkor mi hozhatunk erről akárhány 
határozatot, ellen fognak állni, ha az nekik nem tetszik, kész, ezt már 
kipróbáltuk sajnos sok területen, nem működik, határozati javaslattal, 
törvényerővel sem működik.  

Az e) pont kapcsán: Czerván Györggyel, a helyettes államtitkárával 
beszélve folyamatosan egyeztetnek az EU-val, éppen ezért az i) pontban 
annak, hogy hogyan lehetne befolyásolni vagy segíteni 40-50 forintos 
felvásárlási árat, ennek kőkemény korlátai vannak. Először is az Unió 
megnyitott egy külön keretet - térjünk vissza a szakmaisághoz! -, az EU is 
érzékelte, hogy baj van, megnyitott egy EU-s keretet, azt minden ország 
azonnal lehívta, elfogyasztotta. Saját nemzeti keretből még plusz rátettünk, de 
ennek határai vannak, mert nem lehet a mezőgazdasági ágazatot korlátlanul 
támogatni nemzeti forrásból, tehát itt elértük a plafont, túl nagy mozgástér 
ebben a vonatkozásban nincsen.  

Az más kérdés - és azzal nem értek egyet konkrétan -, ami a g) pontban 
van, hogy találjon piacot az orosz embargó, s a többi, a kormány meg az állam. 
Annál a rohangálásnál, amit Szijjártó Péter végez, én nem tudok többet 
elvárni tőle, ezt őszintén mondom, már csak a jelentésekből látom, és 
számolgatom, hogy hány napot aludt itthon. Minden területen járt. De a világ 
összes tejtermelő országa ezt szeretné most megtalálni, tehát nem csak mi 
vagyunk a pályán, úgy, ahogy Farkas Sándor említette, a konkurenseink 
kőkeményen, sokkal nagyobb bajjal és sokkal nagyobb terméktömeggel, 
tejtömeggel keresik ugyanezt a hirtelen szükséges új piacot, ami az orosz, 
netán kínai felvásárlás során kiesett.  
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A h) pontban az oktatási háttér biztosítása szerepel. Nem egyszerű a 
dolog. Most sokan reménykednek abban, hogy a duális szakképzés testközelbe 
hozza a tanoncokat a mezőgazdasághoz, várjuk az eredményét, őszintén, tehát 
bízunk benne, hogy ez valami inspirációt fog hozni az érintett tanoncoknak, 
hogy főállásban is majd ezt vállalják.  

Ezért mondom azt, hogy ha a képviselő úr úgy látja, hogy ezek az 
indítványok, pontok segítenének a tejágazat problémájának a megoldásában, 
ha ezt így látja, akkor azt mondom, hogy 90 százalékban rendben vagyunk, de 
sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy ez önmagában még ennek 
ellenére sem fog azonnali és látványos megoldást hozni, mert - ne értsd félre, 
képviselőtársam! - azért a kormány is van azon a szinten, hogy ha tudna egy 
csettintésre megoldást tudna találni, akkor azt már megtalálta volna, de nem 
tudja, ezt valljuk be őszintén, hanem minden apró szegmenst, részletet 
megvizsgál, trükköket alkalmaz, hogy hogyan lehetne mégiscsak felfedni azt a 
piacot, amit eddig nem tudtunk, hogy lehetne még egy kicsi támogatást adni, 
úgy, hogy az EU ne vágjon bennünket fejbe tiltott támogatásra utalva, és majd 
annak a szankcióit utána kiszabva az országra, tehát nyilvánvaló, hogy 
kőkeményen ott mozognak a pályán.  

Egyébként köztudott, hogy ma sajnálatos módon valóban a tejtermelés 
az egyik akut problémája a magyar mezőgazdaságnak, talán nincs még egy 
ilyen súlyos problémakör az összes többi ágazatnál, mint ami most hirtelen 
ránk szakadt ezzel a tejüggyel kapcsolatosan.  

Annyit azért megjegyzek, hogy természetesen mi is sokan voltunk 
ellenzékben, egy társadalmi problémát illő felkarolnia az ellenzéknek, 
felhozni, beszélni róla, együtt érezni a szenvedőkkel, legyen az éppen 
pedagógustüntetés vagy nem tudom micsoda. Ez természetes ellenzéki 
magatartás, tehát ebben a kategóriában, úgy tekintem, képviselőtársam 
helyesen járt el, hogy ehhez a témához hozzányúlt. Azt viszont nem látom, 
hogy önmagában az indítvánnyal rövid távon megoldódnának azok a 
problémák, amelyeket itt egyébként helyesen feszeget, az összes többi 
témakörben pedig a kormány topon van, teszi a dolgát. Ezért a magam 
részéről nem fogom javasolni a tárgysorozatba vételét.  

Zárszóra az előterjesztőnek adom meg a hozzászólás lehetőségét.  

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
A kormány felelőssége nem megkerülhető, tehát itt vitatkoznék azzal, aki ezt 
állítja, illetve azzal is, hogy ne lenne itt most felelőssége akár a 
bizottságunknak is e tekintetben. Már a tejkvóta meglévő időszakában is 
megvolt a problémák jelentős része, régóta tudtuk, hogy az kivezetésre kerül, 
régóta tudtuk, hogy ez többletgondokat fog okozni, és ezért a kormánynak 
mindenképpen időben kellett volna meglépnie ezen pontokat. (Farkas 
Sándor: Melyiket?) Megyek végig.  

Azt, hogy az áfacsökkentés most esetleg megvalósul ebben a 
szegmensben, még egyszer mondom, támogatjuk. Régóta szorgalmazzuk ezt, 
és nyilvánvaló, hogy ha ez évekkel korábban megtörténik, akkor messze nem 
következik be ekkora válság a tejágazatban, tehát itt sem kerülhető meg a 
kormány felelőssége. De ha ez valóban megvalósul, akkor ennek örülünk. Az 
pedig, hogy a hazai tej feldolgozottsági szintjére majd pályázatokat írnak ki, 
meg hogy ebben lesz javulás, vagy akár csak az áfacsalt vagy teljesen fekete 
termékek kiszűrésében, azt évek óta hallgatjuk. Főleg egy ilyen érzékeny 
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időszakban, amikor lehetett sejteni, hogy valami válság lesz - persze hogy 
ekkora lesz, azt senki nem tudhatta -, akkor erre már évekkel korábban meg 
kellett volna tenni a megfelelő lépéseket.  

Szintén nagy probléma - folyamatosan kapjuk ezeket az ígéreteket, 
hogy lesznek majd pályázatok -, hogy kik tudják ezeket a pályázatokat igénybe 
venni. Borzasztó számokat hallhattunk, és erről a parlamentben is beszéltem, 
nem kifejezetten a tej kapcsán, hanem általában a magyar agrár- és 
vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban. 2015-ös adatok - tehát már 
régen nem foghatják az MSZP-SZDSZ-kormányok vidékpolitikájára meg a 
támogatáselosztási elveire a helyzetet - tehát 2015-ös számok, hogy 
80 százalék feletti arányban a pénzeket a gazdaságok, az érintett szereplők 
10 százaléka veszi fel. Milyen kis- és közepes termelők támogatásáról, meg 
milyen családi gazdaságok támogatásáról beszélünk, amit kormányzati 
szinten folyamatosan hangsúlyoznak, ha a támogatás és a fejlesztési pénzek 
80 százalékát 10 százalék tudja felhasználni? És sajnos a tej-tejtermék 
ágazatára még rosszabb arányok jönnek ki, ha csak ezt nézzük, hiszen itt 
tényleg csak az a néhány nagyszereplő tud lehívni ezekből a forrásokból, és 
nem alakult ki az a szerencsésebb állapot, amikor akár olyan társas 
vállalkozásokat, akár olyan egyéni gazdaságokat segítünk, amelyek képesek 
15-20 hektáronként teremteni mondjuk munkahelyet. Ha visszaosztjuk, ha az 
állattenyésztést és a növénytermesztést egybevesszük, és visszaosztjuk a 
munkahelyeket, akkor ismerjünk olyan, évtizedeken keresztül jól működő, 
tejtermékekkel foglalkozó vállalkozásokat, amelyek képesek ezt a jó arányt 
elérni, és kifejezetten pozitív hatást gyakorolnak a saját településük 
környezetére.  

Azt, hogy volt ez a tejellenes hangulat és kampány, az egészségre káros 
a tej, én is rendkívül rossznak tartom, és ha igaz az, hogy egy megfelelő 
marketingkampány indul ennek az ellensúlyozására, az mindenképpen 
támogatandó. De itt is el vagyunk késve, tehát a kormányzati felelősség nem 
megkerülhető.  

Hogy Szijjártó miniszter úr mennyit röpköd keresztbe-kasul a világban, 
azt látom én is, csak mellette azt is látom, hogy mely termékek azok, 
amelyeket ő szeretne eladni, és mely szűk, tőkeerős, a kormány mögött álló 
érdekcsoport termékei azok, amelyeket elsősorban, folyamatosan és 
mindenhol próbál a miniszter úr rátukmálni a világra. A magyar 
nemzetgazdaság szempontjából és azon termelők szempontjából, akik valóban 
helyben élők, valóban a saját megélhetésükért a kéz kezükkel dolgozó 
emberek, az ő jövőjükön ez semmilyen módon nem látszik, és nem is fog 
látszani.  

Örülök, hogy egyetértünk abban, hogy a szakképzés mekkora bajban 
van a mi területünkön, elég - ha mondjuk a tejről beszélünk - Csermajort 
megemlítenem, ami ott van Kapuvár mellett, a választókerületemben, amit 
először sok tízmillió forintért felújítanak, majd rá egy hónapra bezárnak, és 
gyakorlatilag használaton kívül van a mai napig, miközben értem, meg látom, 
hogy egyetértenek azzal, hogy itt jelentős lépésekre lenne szükség. Ráadásul 
az itt megfogalmazott lépéseknek nem is most, meg nem is öt év múlva lenne 
meg a pozitív hatása, hanem kellene legalább egy 8-10 év, mire az első olyan 
eredményeket fel tudná mutatni a szakképzés átalakítása, amelyekre itt 
büszkék lehetünk. Úgyhogy itt is csak biztatni tudom képviselőtársaimat, hogy 
ha nem is ezen határozati javaslat keretében, de tegyék meg akkor a saját 
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kormányuk felé azokat a vészkiáltásokat, amelyek ebben előremozdíthatják a 
mi ügyünket.  

Hogy nem megfelelő színvonalúan működő telepek vannak, és - ahogy 
Farkas Sándor képviselőtársam utalt erre - számunkra most nehéz idők 
jönnek. Azért ezeknek a telepeknek a jelentős része nem saját hibájából nem 
működik megfelelő színvonalon, egyszerűen nem volt módjuk az elmúlt 
években olyan pályázatokhoz jutni, olyan segítséghez jutni, amellyel elérte 
volna azt a színvonalat, hogy egy ilyen nehezebb időszakot több-kevesebb 
veszteséggel, de túléljen. A kormányzati felelősség itt is megkerülhetetlen.  

Összességében - zárszóként az elnök úr felvetésére válaszolva - úgy 
gondolom, hogy ha elfogadnánk ezt a határozati javaslatot, és az ebben 
foglaltak megfelelő lépésekkel meg is történnének, akkor az jelentősen 
segítene az ágazaton, igen, de természetesen hosszú távon, fenntartható 
módon, megnyugtató módon, és nemcsak erre az ágazatra, hanem általában a 
magyar vidékre gondolva nem biztos hogy csak ezt a határozati javaslatot 
kellene elfogadnunk, hanem - ahogy mindig is mondtuk - az élelmiszer-
önrendelkezést kellene visszaszereznie Magyarországnak, ebben kellene 
partnereket találnia ehhez a harchoz, hogy ezt az őrületet, amit a szabad 
kereskedelem ránk szabadított az élelmiszerek területén, megpróbáljuk a saját 
és polgáraink javára megváltoztatni. Ez nem egy olyan harc, amit 
Magyarország egyedül meg tud vívni, ezzel tisztában vagyok, de jó lenne, ha 
ehhez partnereket keresne, és akkor, azt hiszem, nem kellene ilyen 
kérdésekről beszélgetni a jövőben. Így továbbra is fenntartom a határozati 
javaslatot, és bízom benne, hogy az Országgyűlés elé tud kerülni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Farkas Sándor: Csak egy rövid reakció!) Farkas 

Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egy rövid 

reakciót szeretnék tenni Magyar Zoltán alelnök úr gondolatsorához, ami 
mondjuk lehet, hogy egy kicsit furcsán is hangzik. Először is azt nem hiszem 
el, és nem is tartom igaznak, amit mondott, azok a termelők nem tudtak 
fejlesztési forrásokhoz jutni itt az elmúlt 10-15 évben, akik nem akartak; aki 
akart és bele mert vágni, igen, fejlesztéshez tudott jutni, csak ezt mindenki úgy 
fogta fel, hogy majd, van ennél fontosabb, egyszerűbb egy traktort venni, 
egyszerűbb egy más eszközt venni, és pont ebben a nehéziparban úgy 
mindenki óvatos volt. A mi gazdaságunkban hasonló volt a helyzet - de ezt 
csak azért mondom el, mert ez az életben nem így volt -, és azok a fejlesztések, 
amelyek az elmúlt pár évben, legalább az elmúlt 10 évben megtörténtek, azok 
a fejlesztések jelentős részben réspiacokat szolgáltak. Mire gondolok? Hogy 
mindenki sajtot akart gyártani, az egyik zöldhagymásat, a másik 
medvehagymásat, a harmadik fokhagymásat, a negyedik vöröshagymásat vagy 
lilahagymásat, ezek a kis réspiacok, ezek a kis feldolgozók nagyon szépen 
működnek, csak egyet tudni kell: ezzel a világpiacon nem lehet megjelenni, ez 
az áru itt kell, de ebből nem lehet tízezer tonnát gyártani, mert a kutya nem 
veszi meg. Az egy óriási tévedés, aki ebben gondolkodik.  

Ha mi a tejágazatot meg akarjuk menteni Magyarországon, akkor - 
furcsa lesz a kifejezés - gyakorlatilag tömegáruban kell gondolkodni. A 
tömegáru alatt nagy mennyiséget értek, egységes árut értek alatt, olyan 
árualapot, amivel oda lehet menni tárgyalni, és azt lehet mondani: itt van 
tízezer tonna ilyen meg ilyen sajt, aminek az első kilogrammja is meg a 9999. 
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kilogrammja is ugyanaz a minőség. Ha ezt nem tudjuk produkálni hosszú 
távon, semmi nem lesz belőlünk. Éppen ezért fontos, hogy azok a fejlesztési 
források, amennyire lehet, célcsoportnak, konkrét fejlesztésekre menjenek, 
mert ha ugyanúgy szét lesznek aprózva, mint eddig, akkor csak szeplősek 
leszünk, meg ilyen sírók az asztalnál, és semmi nem lesz belőlünk. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy 

bizottságunk tárgysorozatba vegye az imént tárgyalt H/10132. számú 
határozati javaslatot Magyar Zoltán részéről. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Egy. Aki ezzel nem ért egyet, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Bizottságunk többsége nemmel szavazott. 

Nem javasoljuk a tárgysorozatba vételét.  

Az állami földekkel kapcsolatban történt visszaélések 
felderítéséről szóló H/10183. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 5. napirendi pontra térünk rá, amely az állami földekkel 
kapcsolatban történt visszaélések felderítéséről szóló határozati javaslat. 
Szintén Magyar Zoltán az előterjesztője. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Nagyon rövid leszek. Mielőtt bárkiben félreértés lenne, itt elsősorban nem az 
állami földprivatizáció most folyó ütemeire gondolok, azt már sokszor és sok 
módon megvitattuk, és biztos vagyok benne, hogy soha nem is fogunk dűlőre 
jutni. Ugyanakkor legfőképpen képviselői munkájuk során bizonyára 
képviselőtársaim is tapasztalták, hogy fogadóórákon, személyes találkozókon, 
fórumok után egy teljesen általános, sőt a leggyakoribb dolog, amivel 
megkeresnek minket politikusokat, főleg ha szakmai szempontból érdeklődik 
az adott állampolgár, tehát tudja, hogy melyik bizottságban dolgozunk, akkor 
jó eséllyel olyan problémákkal keresnek meg, amelyek valamilyen 
szempontból a kárpótlással kapcsolatosak, a termelőszövetkezetek 
részaránytulajdonával kapcsolatosak, illetve a földhivatalok hibájával vagy 
éppen az ügyvédek akkori mutyijaival kapcsolatos problémák.  

Tisztában vagyok vele, hogy ezek egy jelentős része elévült, illetve sok 
esetben már akár bírósági döntés is van egy-egy adott ügyről, ugyanakkor 
családok ezreiről van szó, sok esetben ezek a problémák, amelyeket most itt 
nagy általánosságban foglal össze a határozati javaslat - természetesen ezeket 
sokkal részletesebben is lehet boncolni -, ezek családok ezreinek jelentenek 
komoly múltbeli sérelmet, fájdalmat, amin nem nagyon tudnak túllépni. Sok 
esetben biztos el lehet mondani azt is, hogy az ő mulasztásukon is múlott, én 
is ismerek olyan eseteket, amikor ez megtörtént, de jelentős számban 
találkozom azzal, amikor valóban a hatóság hibázott, vagy valóban át lettek 
verve ezek a családok, ezek az emberek, és ilyen formában jó lenne, ha 
rendezve lenne ez a kérdés, egy határozati javaslattal újra napirendre vennénk 
ezt az ügyet, és megnéznénk azokat a jogszabályokat, ahol még érdemes és 
lehet ezeken változtatni, és egyfajta igazságot szolgáltatnánk az érintetteknek.  
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Tudom én, hogy nagyon szerteágazó és bonyolult a kérdéskör, és azt is 
tudom, hogy nem véletlenül nem mert ehhez hozzányúlni eddig egyetlenegy 
kormány sem, hiszen azért eléggé - mondjuk ki! - méhkasba nyúl az, aki ezzel 
a kérdéskörrel foglalkozik, de olyan fokú és olyan számú a sértettek köre, hogy 
nem tehetjük meg, hogy itt a bizottság vagy éppen az Országgyűlés ne 
foglalkozzon ezzel. Ezért bátorkodtam ezt a határozati javaslatot benyújtani, 
és ezért merem remélni azt, hogy a szakmai bizottság ezt átengedi. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elsőként szeretnék hozzászólni, ezért a 
bizottsági ülés vezetését Istvánnak adom át.  

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Nagyon nehezen indítom a gondolataimat, 

mert olyan mélységű és széles körű problémahalmazt próbál Magyar Zoltán 
képviselőtársam itt felvázolni, amely az elmúlt 25 évnek az egyik 
jogaktusának, a privatizáció azon módjának, amely kárpótlásban, 
részarányföldek kiadásában testesült meg, egy kétségbe vonását próbálja most 
egy határozati javaslattal kvázi „törvényerőre” - idézőjelbe teszem, mert ez 
nem lenne törvény - emelni, és azt a látszatot kelteni ezek után a ma valamiért 
sértett szereplőkben, hogy még van esélyük, még nem úszott el minden 
esélyük arra, hogy őnekik igazságot szolgáltassunk. Ez az, ami nem igaz - 
szögezzük le! 

Először is ez az indítvány joghatás kiváltására nem alkalmas. Az egy 
nagyon fontos dolog, amit most elmondtam, mert aki ismeri, hogy mi az, hogy 
joghatás kiváltása, az egyből azzal ért egyet, amivel én, hogy még ha netán 
meg is valósulna ez a határozati javaslat, érdemi joghatást nem váltana ki. 
Magyarul: azokat, akik vélt sérelemmel rendelkeznek, még azokat sem tudná 
kárpótolni semmilyen módon.  

Olyan apróságok, mint hogy körülbelül 3 millió érintett, kárpótolt 
személynek az ügyletét kellene megvizsgálni, hogy azok jogosan jutottak-e 
hozzá az akkori valamilyen földrésztulajdonukhoz, hogy ez mintegy 6 millió 
hektár földterület újravizsgálását jelentené, ha ezt komolyan gondoljuk, amit 
itt a határozati javaslatban feltesznek, és tegyük hozzá, hogy 2016-ban tesszük 
ezt, amikor ’93-ban, ’96-ban, tehát több mint 20 évvel ezelőtt végérvényesen 
lezárultak az akkori részbeni kárpótlási ügyletek. Nekem is volt rengeteg ilyen 
lakossági megkeresésem, én ’98-ban lettem képviselő, tehát mondhatnám, 
hogy még egész közel voltam hozzá, és jogban nem annyira jártas személyként 
egyetlen kérdésem volt: tetszett-e valahova akkor fellebbezni, amikor 
észrevette, hogy önt sérelem érte? Amikor ott volt kinyitva ’92-93-ban 
jogvesztő határidővel, mert erre nagyon felhívták a figyelmet, mi súlyosan 
érintettek voltunk a családunk által a kárpótlásban, és részbeni kárpótlás 
történhetett csak meg földterületek törvénytelen elvétele következtében, de 
azt akkor megértettem azzal a fejemmel - az édesapám aktív volt, tehát ő 
vezényelte le természetesen, nekem jogosultságom sem volt rá, nem is kellett, 
mert ő volt a jogos örökös akkor még, vagyis még most is az, mert élő 
személyről beszélünk -, hogy jogvesztő határidők vannak. Ez nagyon súlyos 
feltétele volt az ügyletnek, és az volt a kérdés, hogy valaki addig megtette-e a 
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részéről szükséges jogi aktust, valahol jelezte-e azt a sérelmet, hogy őszerinte 
ez nem úgy zajlott le, ahogy kellett volna.  

Aztán kiderült ezen személyeknél, akik tényleg sajnálatra méltóan 
mesélik el, hogy velük mi történt, hogy félreértették az egészet, nem is 
kaphatták volna vissza azt, ami az övék volt; nem, mert a törvény nem azt 
mondta ki, hogy visszaadjuk azt, ami a tiéd volt, még nagyságrendekben sem, 
nemhogy helyileg, így szólt, árverési rendszer, licitrendszer, s a többi. Akkor 
értette meg, hogy ja, akkor vissza sem kaphattam volna? Nem, mert nem 
tudta, abban az időszakban nem értelmezte, nem volt, aki neki elmondja, és 
nem fordult senkihez sem, aki elmondja neki, hogy egyáltalán mi az ő 
mozgástere, mi a lehetősége és mire tessék figyelni, és mikor lesz kiírva, hogy 
az ön részarányával meg a kárpótlási jegyével is mehet majd, és szerezhet 
valamit. Voltak ilyen személyek, hogy most veszem észre, hogy újólag, amikor 
kiderül, hogy itt a Pest környéki földek hogy kerültek kalapács alá, és még 
néhány, ma már nagyon vonzó ipari területnek is jó helyen lévő földterületek 
környékén újra felélénkült, hogy hú, nekem ott is volt még valami tulajdonom, 
meg a dédapámnak meg a nem tudom kinek, és akkor most újra nekiesnénk, 
mert akkor talán nem is érdekelte őt fél hektár, azt mondta, hogy fél hektár, 
mit kezdenék fél hektárral, minek az nekem, aztán most kiderült, hogy lehet, 
hogy a fél hektár milliókat ér, mert épp egy fejlesztési övezetben van - na, 
most meg elkezdi érdekelni, hogy akkor ezt hogy lehetne visszacsinálni, és 
van-e még esély, képviselő úr?  

Nálam jelentkeznek ilyenek, de sajnálatos módon az a véleményem 
szerinti egyetlen őszinte eljárás, hogy nincs esély, vagy iszonyú kicsi az esély. 
Ráadásul jogalkotóként, akik mi vagyunk, nekünk végképp nincs 
eszközrendszerünk abban az esetleges jogi vitában, amely helyzetbe az érintett 
panaszos kerül. Kőkemény jogászi, ügyvédi feladat lenne először feltárni - 
feltárni is -, hogy az adott speciális esetben egyáltalán volt-e jogsérelem. Az én 
eseteim 60-70 százalékában kiderült, hogy nem volt jogsérelem, tévesen 
értelmezte a panaszos, és utána lehetett az, hogy akkor jöttek, hogy a 
családtagok belül milyen szóbeli egyezségeket kötöttek, és hogy őt utána 
csúnyán kijátszották. De a papír, az aláírás meg a s a többi, az ott volt. De hogy 
őt akkor félrevezették, és ő nem is tudta, hogy akkor ennek ez lesz a 
következménye.  

Ilyen típusú helyzeteket megoldani véleményem szerint nem lehet, ez 
az én őszinte véleményem. És tudom, hogy ez fájdalmas az érintetteknek, de 
sokkal tisztességesebb, mint hitegetni őket, hogy van esély, majd még 
benyújtok egy határozati javaslatot, majd még ezt is, meg a kárpótlási hivatal, 
ami most az Igazságügyi Minisztérium egyik utolsó lába még ebből az 
ügyletből, aki ismeri, hogy hogyan épül még fel ez a kárpótlási hivatali 
rendszerünk utolsó jogi lába. Esélytelen. Rengeteg ilyen feltárt dokumentum 
tömegét próbáltam az FM, az Igazságügyi Minisztérium, a kárpótlási 
hivatalon és minden egyében keresztül értelmezni, és sajnálatos módon ez 
mind eredménytelen volt. 20 év, minimum 20 év.  

Ezért mondtam, hogy ha még neki is indulunk egy ilyennel nagy dérrel-
dúrral, hogy a média meg minden egyéb itt nézné, hogy akkor kiderül, hogy a 
földhivatalok, hú, galádok voltak, a földkimérőt lefizette ott valaki, nem azt 
mérte ki, rávezette, aláíratta, nem is az volt az; voltak ilyenek a körzetemben 
is, tudom, mert megnéztük, de nem tudok vele mit kezdeni, mert abban a 
formában, ha még csalárd módon is, félrevezetve is, tehát az érintett tudta 
nélkül járult is hozzá a jogügylethez, magyarul aláírta azt a szerződést, azzal 
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utólagosan, főleg 20 év után véleményem szerint - ugyan én nem vagyok 
jogász, de nagyon körbejártam már ezt, nem e miatt a határozatindítvány 
miatt, hanem az én panaszosaim miatt jártam körbe ezt a területet - nem lehet 
mit kezdeni. Ezért mondtam, hogy joghatás kiváltására ez az indítvány nem 
alkalmas, magyarul ne hitessük el senkivel se, hogy ha ez az indítvány most 
bekerülne a parlament elé, ennek olyan joghatása lenne, hogy a 
panaszosoknak, a sérelmet, vélt - vélt! - sérelmet szenvedőknek valami 
ellentételezést is tudnánk adni akkor, ha ez a határozati javaslat bejönne, itt 
bizottság alakulna, felülvizsgálat lenne, és egyéb. Az én mai tudásom szerint 
nem lenne ennek joghatása, tehát nincs következménye, jogi elégtételi 
következménye az érintett, sajnálatosan érintett szereplők számára. Mondom, 
egyébként olyan 30 százalék az, akinek az ügye tényleg nem tisztán 
rendeződött, és 70 százalékuk az, aki eleve jogtalanul érzi úgy, hogy őt valami 
sérelem érte, eleve nem állja meg a helyét, hogy őt jogtalanság vagy sérelem 
érte, csak miután tisztázzuk, hogy miről is van szó, akkor döbben rá, hogy ja, 
akkor az nem is úgy van.  

Nem tartanám helyesnek, ha tárgysorozatba vennénk. Politikailag nagy 
dérrel-dúrral mindent lehet róla mondani, természetesen a médiát be lehet 
vele járni, oda is figyelnének rá, ezt én elismerem, ismerem a közhangulati 
részét ennek az egésznek, önmagában viszont joghatás kiváltására alkalmatlan 
az indítvány.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Visszavéve az ülés vezetését kérdezem, hogy van-e további 

kérdés, hozzászólás. (Senki nem jelentkezik.) Magyar Zoltánnak adok szót.  

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Hamis illúziókat senkiben nem akartam kelteni ezzel kapcsolatban, és nem is 
keltettem, tehát szó nem volt arról, hogy ezt így adtam volna elő. Ugyanakkor 
ezek szerint az elnök urat, meg, gondolom, más képviselőtársamat is sokan 
megkeresik ezzel, az ilyen jellegű problémákkal, és szerintem mi nem tehetjük 
meg azt, hogy erre semmilyen választ nem adunk. Pontosan azért, mert én is 
futottam rengeteg ilyen kört, mint az elnök úr is, és rájöttem, hogy ehhez az én 
lehetőségeim kevesek, azért bíztam abban, hogy egy határozati javaslattal 
talán majd közösen bölcsen találunk egy olyan megoldást, amely legalább 
erkölcsi szempontból tudja kárpótolni azt a 30 százalékot, akinek ezek szerint 
valóban igaza lehet.  

Hogy miért 2016-ban tesszük ezt? Azért, mert eddig senki nem tette 
meg előttünk. Ha már ’98-ban is ennyi ilyen ügy volt, akkor lehet, hogy 
érdemes lett volna ’98-ban meglépni ezt, akkor még javarészt az elévülési 
időkön sem voltunk túl. Egyébként pedig azóta is történtek olyan 
cégformaváltozások, akár a 2000-es években is, amelyek károsultjai - 
amennyiben voltak ilyenek, márpedig ők kerestek meg - még ma is 
kereshetnék az igazukat, hiszen nem történt meg ez a fajta elévülés. 
Ilyenformában tehát az érvek egy jelentős részét nem tudom elfogadni, még 
akkor sem, ha én is tapasztalom, hogy sokszor önhibájukból kerültek ilyen 
helyzetbe. Rengeteg érintettről van szó, és szerintem megérdemelnek annyit, 
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hogy azoknál az eseteknél, ahol visszaélést gyanítunk - tehát nyilván nem a 
több millió hektárt akarok felülvizsgálni, nem is erről szól ez a határozati 
javaslat, hanem kifejezetten arra, ahol jelentkeznek az érintettek, és 
visszaélésekről van szó -, ezeknél az eseteknél próbáljunk meg felállítani egy 
olyan rendszert, ami megfelelő jogi segítséggel tud számukra esetleg, ahol még 
lehet, igazságot szolgáltatni. Összességében ennyit tartalmaz ez a határozati 
javaslat.  

További hozzászólás 

ELNÖK: Értem. Én csak utalást tettem arra, hogy félelmetes széles 
körben nyitná ki a hamis illúzió birodalmát, ha ez a határozati javaslat 
bekerülne. Eleve egy ilyen megfogalmazás, hogy a rendszerváltást követően 
milyen körülmények között kerültek az állami földek privatizálás során 
magántulajdonba, és azok jogszerűen történtek-e…? Én konkrétan megértem, 
egész konkrétan tudom, hogy ez hogy történt: jött egy törvény, sőt jött egy 
alkotmánybírósági határozat először egy törvényre, aztán jött annak 
következtében egy törvény, és az lett a törvény, és jogvesztő határidővel volt 
előírva, hogy kinek hova kell jelentkeznie, mit kell neki csinálnia, és utána az 
államapparátus elindította a földárveréseket, és kiírták mindenhova, hogy 
mikor lesz földárverés, és melyik területén annak a falunak. Ezt 
megkérdőjelezni, hogy ez szabályszerű volt-e és jogszabályon alapult-e? 
Persze, hogy azon! Elég nagy vita volt róla, hogy milyen törvények legyenek, és 
súlyos alkotmánybírósági döntés akasztotta meg az eredeti kormányzati 
elképzelést, hogy visszamenjünk a történelembe.  

Magyar Zoltán képviselőtársunk, te erre valószínűleg nem 
emlékezhetsz az életkorodnál fogva, de mi itt néhányan igen. Persze! És utána 
egy olyan megfogalmazás, hogy: terheli-e felelősség a földhivatal a 
jogfosztásban? Tehát eleve prejudikáljuk egy határozati javaslatban, hogy itt 
jogfosztás történt? Ilyet hogy lehet egy előterjesztésbe beleírni? - már 
elnézést! És lehet, hogy volt földhivatali ügyrendi szabálytalanság vagy vétség 
vagy valami, de millió számú ügyet kellett nekik lekezelni, tehát káosz volt a 
rendszerben, egy informatika hiányában döcögő rendszer, papír alapú 
rendszert kellett megtámadni akkora mennyiségi határozati, bejegyzési 
kérelemmel, hogy ihaj! Szinte biztos, hogy volt olyan, ami szerencsétlenül 
nem úgy sült el a végén, de ez nem tömeges és tudatos volt, és hogy valaki 
kitalálta és manipulálta, és ezért majd elveszem tőle, és átírom a másik 
nevére. Tehát ilyet, hogy jogfosztás a földhivatalok következtében, és hogy 
terheli-e felelősség az eljáró ügyvédi irodákat a jogfosztásban szintén?  

És mi van, ha erre a két kérdésre netán az lenne a válasz, hogy igen, 
terheli, akkor mi történne? Most itt vagyunk 2016-ban, felállna ez a nagy 
bizottság, és azt mondaná, hogy: igen, terheli. Ekkor mit mondunk azoknak, 
akik úgy érzik - jogosan vagy jogtalanul -, hogy ők szenvedő alanyai lettek 
ennek a jogfosztásnak? Felállítunk egy állami kárpótlási alapot, és adunk 
nekik pénzt? Mert azt a földet, amik ők szeretnének, lehet, hogy már ötször 
eladta valaki, aki akkor kárpótolta, és már azt sem tudjuk, hogy ki, lehet, hogy 
elhalálozott, és hét tulajdonosa van azóta a hagyatéki eljárás következtében. 
Ezért döbbentem meg ezen az indítványon.  

Én értem, hogy ilyen szerencsétlen helyzetbe került embereknek esetleg 
lehet ilyet üzenni, hogy most akkor ezt újra felülvizsgáljuk, de azért földön 
járó emberként ezt végiggondolva, hogy jó, és akkor mi van, hogyha felelősség 
terheli a 20 évvel ezelőtt eljáró hatóságot, akkor mit mondunk a sértettnek? 
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Hogy akkor most mi megoldjuk a dolgot? De visszaadni nem tudjuk, ezt 
mindenki látja, amit ő úgy érez, hogy az az övé lenne, mert az a tulajdonos, aki 
most tulajdonos, száz százalék, hogy azt mondhatjuk, hogy jogos tulajdonos, 
mert már a harmadik vásárlója annak a földnek. Annak nem mondhatjuk, 
hogy te a harmadik vásárló vagy, helló, most ezt elvesszük tőled, mert az 
eredeti tulajdonos jogtalanul kapta meg egy téves földhivatali bejegyzés miatt 
- ha netán egy ilyet meghozna egy bizottság, de ezt én képtelenségnek tartom, 
és ezért mondtam, hogy joghatás kiváltására alkalmatlan, mert mindenféle 
elévülési határidőn túl vagyunk. Én ezért megdöbbentem ezen az indítványon, 
hogy ezt a Jobbik nevében tetted, hogy ezt végiggondolta-e, hogy nem járatja-
e le magát egy kicsit abban a képességében, hogy végiggondolja, hogyan 
működik a jogalkotás, és ennek milyen jogkövetkezményei vannak, mi az, 
hogy elévülési idő, mi az, hogy kárpótlás, és mit tudunk ezeknek az 
embereknek mondani, ha netán történt valami jogszabálysértés. Ezért én 
teljesen alkalmatlannak tartom ezt az indítványt a tárgysorozatba vételre.  

Az előterjesztőnek adok még szót, utána szavazunk.  

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Én is jobban örültem volna, és az lett volna a normális természetesen, ha ez a 
maga idejében megtörténik - ezt senki nem vitatta, sőt én ezzel kezdtem. Én is 
úgy gondolom, hogy 2016-ban a legtöbb ügy már elévült, ezt is elmondtam 
többször. És természetesen amikor leírtuk azt, hogy terheli-e felelősség a 
földhivatalokat a jogfosztásban, illetve az ügyvédi irodákat, akkor azt azon 
ügyek tekintetében írtuk le, ahogy előtte világossá is tesszük, a gyanús ügyek 
felderítése, szakértőkből álló apparátus, és ezen feltételek után fogalmaztam 
meg ezeket a felelősségi kérdésköröket, tehát nem minden ügyben és nem 
általánosságban, hanem miután ez megállapításra került. És, igen, úgy 
gondolom, hogy ha most már az eredeti földterületet a legtöbb esetben nem is 
lehet visszajuttatni annak, aki esetleg jogfosztás következményeként nem 
kapta meg a földterületét, akkor is megérdemli az államtól, ha már ez 
megállapítást nyer abban az esetben, hogy az az akkori állam hibájából történt 
vagy az ő közreműködésével vagy mulasztásával vagy teljesen mindegy, hogy 
akár erkölcsi, akár anyagi jóvátételt kapjon az illető. Úgy gondolom, hogy ez 
minden esetben kutya kötelességünk, és nem akarok senkiben illúziókat 
ébreszteni ezzel a határozati javaslattal, de ha az elmúlt évtizedek ezt 
elmulasztották, és ennyi érintettje és sértettje van még mindig, akkor én úgy 
érzem, hogy megvan a jogosultsága ennek a határozati javaslatnak.  

 
ELNÖK: Az „ennyi” sértettje van, az egy nagyon relatív szám, mert 

hogyha hozzánk eljönnek négyen, akkor úgy érezzük, hogy sok, ha a tíz ügyfél 
közül négy ilyet mond, de az összes mezőgazdasági termelő és gazdálkodó és 
tulajdonos, résztulajdonos számához képest ez egy elenyésző szám, ezt 
mondjuk meg őszintén! Tehát ez nagyon relatív.  

Még egyszer: nekem ezekhez az ügyfelekhez az a kérdésem, hogy tettek-
e panaszt, jogi lépést akkor, amikor észlelték, hogy valami nincs rendben? Ez 
az alapja az összes kiindulásnak szerintem ezekben az ügyekben.  

Határozathozatal 

Szavazásra kerül a sor. Ki az, aki támogatja az imént tárgyalt H/10183. 
határozati indítvány tárgysorozatba vételét? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
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jelezze! (Szavazás.) Ez egy. Ki az, aki nem támogatja ezt az indítványt? 
(Szavazás.) Ez a többség.  

Bizottságunk nem támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét.  
Lezárom az 5. napirendi pontot.  

Egyebek 

A 6. napirendi pont az egyebek. Szeretném jelezni, bejelenteni, hogy 
április 27-én, csütörtökön, 11 óra 30 perctől a cseh mezőgazdasági bizottság 
lesz a vendégünk a Delegációs teremben. (Magyar Zoltán: Az nem szerda?) 
Az csütörtök, én úgy emlékszem. (Horváth István: Szerda.) Szerda? (Magyar 
Zoltán: Valami nem stimmel, mert 27-e szerda.) Jó, akkor pontosítjuk a 
meghívás visszaigazolását, elnézést kérek, ezt pontosítjuk. Kérem a 
titkárságot, hogy minden bizottsági tagunknak küldje ki e-mailen újra a 
pontos időpontot, a már egyeztetett időpontot. Mindenesetre a vendégeink 
ezen a szerdai vagy csütörtöki napon biztosan megérkeznek, és kérték, hogy 
találkozzunk velük.  

Az egyebeket, ha nincs más (Senki nem jelentkezik.), akkor lezárom.  

Az ülés berekesztése 
Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


