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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/10377. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
 

2. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvényjavaslat (T/10536. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (2) bekezdés alapján)  
 

3. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10537. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (2) bekezdés alapján)  
 

4. A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/10539. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (2) bekezdés alapján)  
 

5. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10399. szám)  
(Jakab István és Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10518. szám) 
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

7. A konyha- és kiskertekkel rendelkezők agrártámogatásokba történő 
bevonásáról szóló határozati javaslat (H/10293. szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

8. A Nemzeti Vidékstratégiáról szóló szabályozásban foglaltak 
megerősítésének szükségességéről szóló határozati javaslat (H/10415. 
szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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9. Az agrár- és vidékfejlesztési-támogatások kiosztási elvének 
szükségszerű megváltoztatásáról szóló határozati javaslat (H/10532. 
szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

10. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Harangozó Gábor István (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP) 
Pócs János (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Jakab István (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 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. Felpörgött a munka menete a tavaszi ülésszak lezárásához 
valamelyest közeledve, ez látszik a napirendi pontok számán is. Kérdezem, 
hogy a napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazzunk róla. Ki az, aki elfogadja a tervezetet? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
T/10377. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Benyújtott nagyobb törvénycsomagok vannak a Ház előtt, itt a 
bizottságunknak a házszabályi rendelkezés alapján állást kell foglalnia, hogy 
mely vitaszakaszokhoz szeretne majd kapcsolódni a későbbiek során. Az 1. 
napirendi pont is erről szól, amelynek kapcsán a 2017. évi központi 
költségvetésre tett javaslat kapcsán az egyes vitaszakaszokhoz való 
kapcsolódásról kellene dönteni. Az előterjesztésünk és a javaslatunk az, hogy 
minden, a költségvetés-tervezetben szereplő vitaszakaszhoz kapcsolódjon a 
bizottságunk, ha úgy adódik, hogy szeretnénk majd esetlegesen az egyes 
szakaszokban vitatkozni ezekkel az előterjesztésekkel. Ez a javaslat. 
Kérdezem, hogy ettől eltérő javaslat van-e. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. 
Így tettünk tavaly is.  

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért azzal, hogy minden 
vitaszakaszhoz kapcsolódjunk majd a 2017. évi költségvetés vitájában. Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/10536. számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről) 

A 2. napirendi pontban a központi költségvetést megalapozó 
törvényjavaslatról szól. A titkárság paragrafusszámok szerint kigyűjtötte, hogy 
melyek azok, amelyekhez biztosan szeretnénk tárgyalni, sőt ennek egy 
szélesebb körét is biztosan szeretnénk. Nem javasolnánk a teljes 
törvényjavaslathoz, a megalapozó adótörvények mindegyikéhez való 
kapcsolódást a vitaszakaszokban, felolvasnám, hogy mi a javaslat, mely 
szakaszokhoz kapcsolódjunk - ez egy elég pontos legyűjtés -, amely valamilyen 
oknál fogva egy picit is érint bennünket, akár egy kötőjel erejéig is, már annak 
a vonatkozásában is javaslatot tettünk, hogy ahhoz kapcsolódjunk: a 17-19. §-
ig, a 138. §, a 144. §, a 147. §., a 148. §, a 159-162. §-ok mindegyike, a 166-
177. §-ok mindegyike, valamint a 216. § a javaslatunk. Van-e kérdés, észrevétel 
ehhez a javaslathoz? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért ezzel az általam is felsorolt előterjesztéssel, 
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hogy ezekhez a vitaszakaszokhoz kapcsolódjunk? Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén egyhangú. 

A 2. napirendi pontot is lezárom.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló T/10537. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről) 

A 3. napirendi pont az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatnál szintén az a kérdés merül fel, hogy 
mely szakaszokhoz kapcsolódjunk majd a vitában. A javaslat az, hogy 
mindegyik benyújtott szakaszhoz kapcsolódjunk. Ettől eltérő vélekedés van-e? 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor szavazunk róla. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy mindegyikhez kapcsolódjunk? (Szavazás.) Egyhangú. 

A 3. napirendi pontot is lezárom.  

A jövedéki adóról szóló T/10539. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről) 

A 4. napirendi pont a jövedéki adóról szóló törvényjavaslatról szól, a 
Szőlő-, bor-, pálinka albizottságban ezt elég sokat tárgyaltuk, minden 
fordulatát, amely valamelyest érint bennünket, ezért a javaslat az, hogy 
mindegyik megnyitott szakaszához kapcsolódjunk. Kérdés, észrevétel, más 
vélemény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor szintén azt 
javaslom, hogy aki egyetért, hogy mindegyikhez kapcsolódjunk, kézfeltartással 
jelezze ezt. (Szavazás.) Egyhangú.  

A 4. napirendi pontot lezárom. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 
módosításáról szóló T/10399. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 5. napirendi pont a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi törvény egyes rendelkezéseiről és az átmeneti szabályokról szóló ’13. 
évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amely T/10399. számon 
került benyújtásra, és amely Jakab István és Győrffy Balázs indítványa. Itt a 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Az előterjesztő Győrffy Balázs 
személyében jelen van, tehát előterjesztői minőségben Győrffy Balázsnak adok 
szót, hogy ismertesse a törvényjavaslat rövid tartalmát.  

Győrffy Balázs szóbeli kiegészítése 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! A javaslat alapvetően két kérdéskört próbál meg rendezni. Az egyik, 
hogy jogkörében eljárva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara perbeli 
jogképességét földbizottsági nem minden esetben értékelik a bíróságok azonos 
formában, tehát mindenképpen pontosítani kellene ezt a helyzetet, hisz nem 
egy esetben előfordult, hogy az önkormányzat másodfokú szervként 
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megváltoztatta a földbizottságként eljáró kamarai megyei elnökség döntését, 
és volt olyan helyzet, hogy ezt mi szakmailag megalapozatlannak tartottuk, és 
szerettünk volna bíróság előtt érvényt szerezni az általunk képviselt elveknek, 
a bíróságok azonban nem egy esetben megkérdőjelezték a kamara perbeli 
jogképességét, emiatt nem tudtunk jogi lépéseket tenni, miközben 
meglátásunk szerint egyébként a földforgalmi törvény szellemiségéből és 
szándékából ez olvasható ki. Itt tehát igazából egy pontosítás szükségeltetik.  

A másik kérdéskör egy ökogazdálkodásra való hivatkozás, ami 
valójában egy visszaélésre ad lehetőséget. Országos szinten, úgy gondolom, 
nem egy országgyűlési képviselőhöz jutott el ez a probléma, hogy lehetőség 
van Nagykanizsáról Nyíregyháza mellett ökológiai gazdálkodást vásárolva 
földet vásárolni, úgy, hogy egyébként mindenkit megelőz, a helyben lakó 
gazdálkodókat is. Ezért… 

 
ELNÖK: Bocsánat, mármint ökológiai gazdálkodási szándékot jelölve 

meg elővásárlási jogként. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Így van, azt megjelölve 

elővásárlási jogként. Úgy gondoljuk, hogy az ökológiai gazdálkodás 
térnyerésével teljes mértékben egyet tudunk érteni, azt gondolom, ebben a 
teremben nem nagyon van olyan, aki ezt ne így gondolná, ugyanakkor azzal 
messzemenőkig nem tudunk azonosulni, hogy ökológiai gazdálkodást 
bemondva tudjon megelőzni valaki - most elnézést, nem a nagykanizsaiakat 
akarom citálni - Nagykanizsáról Nyíregyháza mellett vásárolva, úgy, hogy ő 
nem is gazdálkodó, és mondjuk egy olyan földre, ami 15 év múlva lesz 
használható, hisz addig adott esetben bérleti szerződés van rá, azt tudja 
mondani, hogy én azon a területen ökológiai gazdálkodást fogok végezni, ezért 
mindenkit megelőzve megszerzem annak a tulajdonjogát. (Megérkezik Jakab 
István.) Arról nem is beszélve - már elnézést, hogy ilyen példát mondok! -, 
hogy egy megyei ügyvédi kamarai tisztségviselő is úgy nyilatkozott, hogy az ő 
gyermeke is élt már ezzel a lehetőséggel, úgy nyilatkozva, hogy ez egy 
szabályozatlan terület, és hol van az leírva, hogy a 20 hektárból hány 
négyzetméteren és mennyi ideig kell majd aztán ökológiai gazdálkodást 
végezni. Én azt gondolom, hogy a jogalkotói szándék nem ez volt, amikor az 
ökológiai gazdálkodás vállalásával lehetőséget adott a gazdálkodóknak az 
elővásárlásra, hisz az volt a cél, hogy aki ökológiai gazdálkodó, és szeretné 
bővíteni a gazdaságát, az lehetőséget kapjon, de az, hogy az ország egyik 
feléből a másikba, és szabályozatlan keretek között, az nonszensz. A Fétv.-ben 
javaslunk egy olyan módosítást, amely azt eredményezné, hogy csak az élhet 
ezzel a lehetőséggel, aki most is ökológiai gazdálkodó, tehát akinek legalább 
már az életútja azt mutatja, hogy valóban végzett ilyen tevékenységet.  

Elnök úr, nem rabolnám az időt. Azt gondolom, hogy röviden 
összefoglalva ennyiben jellemezhető ez a két módosítás és azok szándéka.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben köszöntöm Jakab István alelnök 

urat is, az indítvány tárgybenyújtóját. Kérdezem, István, hogy hozzá akarsz-e 
szólni.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Teljes mértékben egyetértek és 

azonosulok a Győrffy képviselőtársam által elmondottakkal.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok 
részéről? (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Bajban vagyok ezzel a módosítással. A kamara jogállásával 
kapcsolatban, hogy most a bíróság elfogadja-e ügyfélként, vagy nem, a 
gyakorlatban van olyan példa - és ezt az elnök úr is említette itt a bizottság 
előtt -, ahol maximálisan egyetértek azzal, hogy a kamarának lehetősége 
kellett volna hogy legyen, hogy beleszóljon a döntésbe, és jogos volt a kamara 
álláspontja. Ugyanakkor a kamarával kapcsolatos ellenérzéseink és az 
átpolitizáltsága miatt vannak olyan félelmek, hogy a kamara más esetekben 
pedig esetleg éppen mondjuk olyan helyzetre használná ki ezt a lehetőségét, 
aminek nem a szakmaisághoz van köze, és nem ahhoz, hogy mondjuk 
külföldieket megakadályozzunk a földvásárlásban. Ilyen formában egy 
tartózkodást tudnék erre a javaslatra adni a Jobbik nevében.  

Az ökológiai gazdálkodással mint elővásárlási joggal való visszaéléssel 
kapcsolatban mi is találkoztunk ezzel, hozzánk is érkezett be ilyen panasz, és 
ezt, úgy gondolom, orvosolni kell. Az már egy másik kérdés, hogy az-e a 
legmegfelelőbb módja ennek, hogy azt a logikát visszük tovább, amit már a 
földforgalmi törvény is megalapozott, hogy bebetonozzuk azt a kasztot, 
amelyet most földművelőknek hívunk, és nagyon kis esélyt adunk arra, hogy 
bárki mondjuk most álljon neki ökológiai gazdálkodást folytatni, ami azért is 
aggályos, mert Magyarországon nemhogy nőtt volna az ökológiai 
gazdálkodással foglalkozók száma, illetve az így megművelt területek 
nagysága, hanem még csökkentek is, miközben egyfajta divat lett, illetve a 
tudatos táplálkozás egyre szélesebb körben válik egy elfogadott és igényelt 
dologgá. Ilyen formában ez nem egy logikus folyamat, és jó lenne, ha a 
kormány ezt segítené, tehát azzal a megoldással, ahogy ezt a problémát 
kezelni kívánja a javaslat, nem tudunk egyetérteni. Így összefoglalva, ahogy 
mondtam, egy tartózkodást fogunk tudni erre a javaslatra adni. Köszönöm.  

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

jól értem, az az aggály, hogy egy új biogazda hogyan kezd akkor el 
gazdálkodni.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ezekkel az 

előnyökkel most már nem fog tudni élni, egy elővásárlási joggal.  
 
ELNÖK: Nem. (Farkas Sándor: Nem, ez nem erről szól! - Győrffy 

Balázs: Bocsáss meg, Zoli, félreértetted!) Azt jelzem, hogy az előterjesztőként 
- jegyzetelve a felvetéseket - utoljára szeretnék majd szót adni, a többi 
hozzászóló után. 

Elnézést, ez az egyik, ez nekem csak most jutott eszembe, hogy rendben 
van, hogy majd valamelyik ökoszervezet leigazolja, hogy már valóban 
ökológiai gazdálkodó, és így akar valahol vásárolni, de mi van azzal, aki még 
nem az, de szeretne ökogazda lenni? Ez csak most jutott eszembe, hogy akkor 
ez a problematika hogy kezelendő.  

A másik kérdésre szeretnék még visszatérni, a kamara perbeli 
képességére. Nem vagyok jogász, és nem értem azt a fázist, hogy végül is az 
önkormányzat fogja másodfokon esetleg megváltoztatni a kamara döntését. 
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Sok esetben, mondjuk meg őszintén, az önkormányzatnak halvány fogalma 
sincs, hogy hogyan került hozzá ez az ügy, és miért is kell neki döntenie ebben 
az egész folyamatban, ott csodálkoznak a testületi tagok, de mivel ő hozta meg 
a döntést, az ellenérdekeltnek, legyen az akár egy gazda, nem az 
önkormányzatot kell ilyenkor perbe hívnia? És akkor hogy lép ide fel a 
kamara? Én csak ezt akarom megkérdezni. Ha netán ez a törvényjavaslat 
megadja ezt a jogosultságot, amit kértek az indítványban - ez rendben van, 
első hallásra azt mondom -, hogy is lesz ő szereplője ennek? Mert az 
önkormányzat hozta meg a másodfokú döntést, tehát azt fogja valószínűleg 
valaki megkifogásolni, mondjuk egy sértett gazda, akinek nem a kedvére való 
döntés született. És akkor hogy lesz itt szereplő a kamara, amely ebben a 
folyamatban az elsőfokú döntést hozta meg? Mondom, nem vagyok jogász, 
tehát csak kérdezem, hogy ez a része is rendesen fel van-e építve, ezt akarom 
kérdezni.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor most adok szót az előterjesztőnek.  

Győrffy Balázs válaszai, reflexiói 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. A perbeli 
jogképességgel kezdeném, hisz a jogszabályban azt írjuk először. Szeretném 
leszögezni, hogy a földforgalmi véleményezések vonatkozásában 1,5-
2 százalék az, ahol a földbizottságként eljáró kamarai megyei elnökség 
elutasító döntést hoz, ennek egy részét, nagyon kis részét változtatják meg 
egyébként az önkormányzatok. De hadd hozzak egy konkrét példát, nem 
mondok településnevet, sőt országrészt sem. Konkrét eset volt arra, hogy 
nyilvánvalóan befektetési szándékkal szeretett volna megvásárolni egy illető 
egy 100 hektárnál nagyobb területet, aki anyagi lehetőségeiből kifolyólag jóval 
nagyobb árat adott, mint a helyben szokásos ár, amit egyébként felértek volna 
a helyben lakók, és tudtak volna az elővásárlási jogukkal élni. A kamara 
egyébként az Alkotmánybíróság által most már elég szigorúan meghatározott 
indoklási struktúrában leírta, hogy miért nem támogatja ennek a 
földvásárlásnak a létrejöttét, majd amikor az elutasítás megvolt, másodfokon 
az önkormányzathoz került a döntés, és az önkormányzat felülvizsgálta, 
felülbírálta a kamarának az egyébként meggyőződésünk szerint szakmailag 
teljesen megalapozott és a földforgalmi törvény szellemiségéből fakadó 
döntését - nyílt titok volt, hogy a vállalkozó, a beruházó egy nagyságrendileg 
10 millió forintos játszóteret húzott fel a kistelepülés egyik belterületi 
ingatlanán, eléggé egyértelműen megtalálható az a fajra korreláció, ami ebből 
kifolyik. Az a baj, hogy ebben az esetben ellenérdekelt fél nincs, csak a kamara 
mint földbizottságként eljáró szerv, hisz nyilván az a gazda, akinek ezt 
jóváhagyták, nem ellenérdekelt, az önkormányzat nem ellenérdekelt, a 
kamara mint földbizottság lenne érdekelt, és itt van a perképességnek szerepe, 
hogy be tudjon avatkozni. Egyébként amennyiben ez a felhatalmazás megvan, 
abban az esetben a bíróságnak egyébként megadjuk a lehetőséget arra is, hogy 
ne csak visszautalja első fokra ezt az egész ügymenetet, hanem a bíróság 
döntsön ebben az ügyben, hogy akkor ez rendben volt-e, vagy nem volt 
rendben, tehát hogy ne új eljárást generáljon, hanem ott egy egyértelmű, 
jogerős döntés tudjon születni.  

Egy példán szemléltetve igazából így szeretném nyilvánvalóvá tenni, 
hogy mi az, ami e mögött szándékként meglapul. 
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A másik, hogy az új ökológiai belépők nincsenek kizárva a rendszerből, 
ezt szeretném hangsúlyozni, tehát hogyha én ökológiai gazdálkodó vagyok, és 
van papírom, akkor minden további nélkül tudok élni ezzel az elővásárlási 
jogommal a továbbiakban is. Az nonszensz, azt gondolom, hogy én soha az 
életben ökológiai gazdálkodást nem folytattam, most egy 300 kilométerrel 
arrébb lévő 30 hektáros terület megvásárlása kapcsán mondom azt, hogy igen, 
majd 15 év múlva, hogyha majd lehet művelni azt a területet, akkor én azon 
ökológiai gazdálkodást fogok végezni - azt gondolom, hogy ez nem a 
jóhiszemű joggyakorlásnak az esete. Aki tehát ökológiai gazdálkodásra akar 
áttérni, az minden további nélkül megteheti ezt a saját területén vagy egy 
olyan területen, amit mondjuk bérelt, vett, de nem gondoljuk korrektnek, 
hogy erre hivatkozva valakit meg tudjon előzni az elővásárlási jogával élve, 
csak azért, mert ő azt mondja, hogy majd valamikor én ezen ökológiai 
gazdálkodást fogok végezni. Én úgy gondolom, bizonyítsa be először, hogy ő 
valóban ökológiai gazdálkodást végezni, és ez ne egy ürügy legyen arra, hogy ő 
földet tudjon megvásárolni mások elől. Köszönöm, elnök úr. (Farkas Sándor: 
És aki már ökológiai gazdálkodást folytat?) Az vásárolhat. (Farkas Sándor 
Győrffy Balázzsal egyeztet.) 

További kérdések, válaszok 

ELNÖK: És az új belépőknél hogy lenne ez? Már elnézést! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: A Biokontroll Hungária 

kiállítja a papírt annak, aki ökológiai gazdálkodást végez. Mondok egy példát: 
nekem van egy 3 hektáros… 

 
ELNÖK: Aki már végez… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Az minden további nélkül 

élhet ezzel az elővásárlási joggal. 
 
ELNÖK: Az rendben van, és aki szeretne ilyen gazdálkodó lenni?  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Bocsánat, de ha én ökológiai 

gazdálkodást akarok végezni, akkor azt nyilvánvalóan egyfajta gazdálkodási 
gyakorlatra akarom építeni, és mondjuk ökológiai gazdálkodást azért… 
Mondok egy példát: ha 3 hektáron mondjuk valamilyen gyümölcsösöm van, és 
abból én át akarok állni az ökológiai gazdálkodásra, azt minden további nélkül 
megtehetem. De csak azzal megelőzni valakit az ország másik végén, hogy azt 
mondom, hogy ökológiai gazdálkodást akarok… (Farkas Sándor: Olyan 
nincs, annak papírjának kell lenni!) Igen, és a papír megszerzése nagyon 
egyszerűen működik a mostani viszonyok között is. (Farkas Sándor: Így 
van.)  

Egyébként azt szeretném jelezni, hogy Roszík úrral egyeztettünk az 
előterjesztés tartalmát illetően, és egyetértett ezzel a szándékkal, hisz nekik 
sem céljuk, hogy az ökológiai gazdálkodás mint státusz lejáratódjon - 
márpedig most itt erről van szó.  

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. (Jelzésre:) Jakab István 

előterjesztőként.  
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JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Egy mondattal szeretnék 
csatlakozni Győrffy elnök úrhoz: nem életszerű az, hogy valaki eddig nem is 
gondolt az ökológiai gazdálkodásra, de a föld-elővásárlási jogának 
megszerzése érdekében hirtelen megvilágosodik, és úgy gondolja, hogy akkor 
én mától ökológiai gazdálkodást kívánok folytatni - ez nem életszerű. Azért 
kezdeményeztük a módosítást, mert nagyon sok ilyen jelzés érkezett 
különböző megyékből, hogy helyben lakó - helyben lakó! -, egyébként 
ökogazdálkodást folytató gazdák elől, vagy aki már most ökogazdálkodást 
folytat, az elől elviszi a földet egy 300 kilométerre lévő másik vállalkozó. Mi 
úgy gondoljuk, hogy ez nem életszerű és nem indokolt. (Farkas Sándor: A 
helyben lakásnál? - Győrffy Balázs: Nincs.) Nincs, az ökogazdálkodó 
felülírja… 

 
ELNÖK: Igen, az összes pozíciót. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Pontosan ezért a helyben lakó 

gazdák - a helyben lakó gazdák! - védelme érdekében, a valóban hosszú távon, 
élethivatásszerűen ökogazdálkodásra áttérni akaró emberek érdekében, az ő 
tevékenységük és az ő védelmük érdekében kezdeményeztük a módosítást. 
Maga a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény nem kellő 
részletességgel szabályoz, és úgy ítéltük meg, hogy itt mindenképpen 
módosításra van szükség a szabályozásban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, 

Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. És nem 

lehetett volna ezt mondjuk úgy megoldani - kérdezem az előterjesztőket -, 
hogy a területre vállaljon garanciát, hogy ökológiai gazdálkodásra fogja 
használni az illető saját maga, és mondjuk csak azokra a területekre 
vonatkozzon az elővásárlási jog biztosítása a jövőben, amelyekre nézve ezt 
valóban vállalja, és mondjuk öt évig ilyen módon kell ezeket a területeket 
használnia. Tudom, hogy ez egy kicsit bonyolultabb lett volna, de nem 
gondoltatok-e erre?  

 
ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztőnek. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Magyar képviselő úrnak 

jelezném, hogy minden olyan módosítót örömmel fogadunk, amely ezt a 
problémát egyre egzaktabb módon próbálja meg kezelni, tehát amennyiben 
olyan megoldás jut a képviselő úr eszébe, amelyre mi nem gondoltunk, 
semmiféle szakmai hiúsági kérdést nem fogunk ebből csinálni, ígérem. 
Vannak ennek egyébként más kezelési megoldásai, én sokkal drasztikusabb 
lettem volna, csak az az igazság, hogy ennek egy részét úgy lehetne megoldani, 
ha kétharmados részbe nyúlunk bele, viszont az idő sürgetése miatt, 
megmondom őszintén, nem gondoltuk, hogy ennek realitása lehet, hogy ez 
ilyen gyorsan kétharmados többséget nyerjen, meg a földforgalmi törvény 
megnyitása egyébként is… politikailag nem tartom reálisnak, hogy ez 
parlamenti többséget szerezzen. Ezért próbáltuk meg a Ftv.-ben kezelni ezt a 
problémakört. Amennyiben további javaslat van, még egyszer mondom, 
nyitottak vagyunk annak a megtárgyalására és esetleges befogadására is.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel 
(Senki nem jelentkezik.), szavazunk a tárgysorozatba vételről. Kérdezem, ki 
az, aki egyetért azzal, hogy az imént tárgyalt 10399. számú indítványt 
tárgysorozatba vegye a bizottság. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség. Ki tartózkodik? (Szavazás.)  

1 tartózkodás mellett 7 igen szavazattal tárgysorozatba vettük.  
Az 5. napirendi pontot lezárom. (Jakab István távozik.) 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/10518. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 6. napirendi pontra: a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz kapcsolódó hosszú nevű 
törvény újbóli megnyitását kezdeményezi Győrffy Balázs a T/10518. számon. 
Ismét megadom a szót az előterjesztőnek.  

Győrffy Balázs szóbeli kiegészítése 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm. Ebben a 
módosítóban is két témát szeretnénk felölelni, az egyik a jogszerű 
földhasználatnak a kérdése. Alapvetően itt vannak olyan anomáliák, amelyek 
mellett az MVH nem tudja befogadni a jogszerű földhasználatot akkor sem, 
hogyha egyébként annak a szándéka egyértelműen megvan, elég, ha mondjuk 
itt a honvédségi érdekeltségű területekről esik szó.  

A jogszabály-módosítás második fele pedig a származási 
bizonyítványok kiállítására vonatkozok. A kamara 2004. május 1-je óta látja el 
ezt a feladatot, azonban 2016. május 1-jével hatályba lépett egy jogszabály, 
amely ezt a jogot elvonta a kamarától, és ezt szeretnénk rendezni, hisz a 
származási bizonyítványokat senki más nem tudja olyan formában kiállítani, 
hogy nincs benne gyakorlata, tapasztalata, és az agrárium vonatkozásában 
teljesen életszerű, hogy azt az agrárgazdasági kamara lássa el, ahogy 
egyébként egyéb más területeken pedig a Kereskedelmi és Iparkamara a 
származási bizonyítvány kiállítója. Én tehát úgy gondolom, hogy az exportáló 
agrárvállalkozások szempontjából fontos lenne, hogy ez a jogszabály minél 
hamarabb egzakt legyen, úgy, ahogy az korábban is volt. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. 
Akkor szavazásra kell feltennem ezt az indítványt. Szintén a tárgysorozatba 
vételről döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az imént 
előterjesztett T/10518. számú indítványt tárgysorozatba vegyük. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztos hogy többség, 7 igen. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Tárgysorozatba vettük az indítványt.  
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A konyha- és kiskertekkel rendelkezők agrártámogatásokba 
történő bevonásáról szóló H/10293. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 7. napirendi pontra, amelynek keretében szintén 
tárgysorozatba vétel kell döntenünk. Magyar Zoltán képviselőtársunk 
indítványa, határozati javaslata a 10293. indítványszámon található. Magyar 
Zoltánnak adok szót.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Már a címéből is kiderül, hogy miről szól ez a 
határozati javaslat, illetve az indokolást is volt módja minden 
képviselőtársamnak elolvasni, aki el szerette volna olvasni. A konyha- és 
kiskerttulajdonosok több alkalommal megkerestek - egyébként minden 
képviselőtársamat, hiszen a bizottság tagjai e-mailben kaptak már ilyen 
megkereséseket több alkalommal -, illetve a sajtó is sokat foglalkozott vele, és 
ebben a határozati javaslatban pontról pontra összeszedtem azokat a 
lépéseket, amelyek végrehajtását a kormányra bíznám, ezt is választottuk a 
határozati javaslat formát, hiszen azért itt, azt hiszem, meg kell adni a 
szabadságot a kormánynak arra vonatkozóan, hogy a részleteket kidolgozza. 
Ezen pontok elfogadása esetén a konyha- és kiskerttel rendelkezők egy 
szabályozott, rendezett formában bevonhatóak lennének az 
agrártámogatásokba. Röviden ezt segítené elő ez a határozati javaslat, amely 
szerint a pályázatokhoz is hozzáférést kapnának.  

Azt hiszem, hogy ez a mezőgazdasággal, agráriummal jelenleg 
különböző gazdálkodási formában a foglalkozókat negatív értelemben nem 
befolyásolná. Az tény, hogy a jogalkotónak kellene vele érdemben 
foglalkoznia, de más problémát nem jelentene ennek elfogadása, azonban sok 
ezer család számára egy kifejezetten jó lehetőséget és előrelépést jelentene. 
Köszönöm, elnök úr.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 
jelentkezik.) Nekem lenne.  

Hogy is működne ez? De most úgy komolyabban ássuk bele magunkat! 
Mert persze ha minden konyhakert-tulajdonos kap majd négyzetméterenként 
vagy nem tudom milyen mértékegység után valamilyen uniós támogatást, az 
egy néppárti programnak tűnik, úgy tűnik nekem, a Jobbik részéről, a 
néppártosodás felé igyekvő pártprogram, de azért ennek a komolyság részét is 
kezdjük el tényleg megnézni, hogy ennek van-e realitása, ismerve egyébként 
vagy nem ismerve az előterjesztő részéről az EU-s minimumkritériumokat, 
hogy mit nevezhetünk művelt területnek, és milyen nagyságrendtől lehet 
egyáltalán támogatásban részesíteni a területeket, netán ennek utána az 
adminisztratív terhelési részét, tehát hogyha ez tényleg mind igaz lenne, akkor 
az ottani konyhakerti művelés ellenőrzése, hogy valóban művelik-e, vagy csak 
a fűnyírót tologatják rajta, mint ma sokan sajnos, és tényleg nem 
konyhakertet művelnek, tehát ennek az egész problematikáját meg kellene 
nézni.  

Én népszerű vagy népszerűséghajhász ötletnek is merném ezt 
minősíteni, de igen nehezen tudom elképzelni, hogy ez kivitelezhető lenne, és 
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hogy nagyszámú és valóban komoly érintettje lenne ennek a támogatásnak, 
különösen a támogatás összegét tekintve, azt meg nem is tudom most 
megjósolni, hogy honnan vennénk el, és milyen nagyságrendben gondolná ezt 
esetleg a képviselő úr. A mai fogalmi viszonyok között a határozati javaslatban 
foglaltakat nem tartom reális felvetésnek. 

Van-e még további kérdés, észrevétel, mert utána esetleg ha az 
előterjesztő kifejtené, hogy ez őszerinte hogyan is működne! (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs további észrevétel, ha jól látom, a bizottsági tagok részéről. 

Magyar Zoltánnak adok szót. 

Magyar Zoltán válaszai, reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. Ha a területalapú támogatást nézzük, az nyilvánvalóan 
2020-ig nem lehetséges ezen esetben, ellenben amennyiben lesz a jövőben is, 
2020-at követően is valami hasonló újraosztás az Európai Unióban, akkor 
már érdemes lenne a mostani tárgyalásokon figyelembe venni ezt az igényt, és 
hazánknak ezt az álláspontot követnie. Ellenben a többi forrás tekintetben 
nem látom ennek akadályát, tehát minden bizonnyal azokban az esetekben, 
ahol a tagország maga határozza meg a feltételeket, egy egyszerű 
kormányhatározattal jelen esetben is lehetne ezt módosítani.  

Azt illetően pedig, hogy az ellenőrzés bajos lenne, mi sokszor felhívtuk 
már arra a figyelmet, hogy szerintünk Magyarország az egyetlen olyan 
tagország, ahol eleve bűnözőnek tekintik azokat, akik részt vesznek bármilyen 
pályázatban, vagy bármilyen támogatást kapnak, az MVH-nak a 
hozzáállásáról már sokat beszélgettünk itt is, és ha Lázár miniszter úr szavai 
igazak, és itt komoly reformok várhatóak, akkor onnantól kezdve elég lenne 
egy szúrópróbaszerű ellenőrzés, nyilván megfelelő mértékű fenyegetettséggel, 
és azt hiszem, hogy akkor minimálisra lehetne szorítani azoknak a számát, 
akik esetleg visszaélnének ezzel az új lehetőséggel.  

A többi pedig mind olyan javaslat, ahogy az indoklásban is leírtuk, 
amely csak a kormány döntésén múlik, legyen az az áfa kérdése, vagy - ahogy 
említettem - a többi eszköznek a támogatása vagy a többi pályázatban való 
részvétel lehetősége.  

Azokat az aggályokat tehát, amelyeket az elnök úr elmondott, én csak a 
területalapú támogatás esetében látom jelenleg, és ha ez elfogadásra kerülne, 
akkor a kormány már tárgyalhatna úgy, hogy a jövőben ez se legyen gond.  

További hozzászólások, reflexiók 

ELNÖK: Igen. Ha jól értem a politikai helyzetet, a Jobbik bejelentette, 
hogy kormányzásra készül, és senkivel nem szeretne koalíciót kötni (Magyar 
Zoltán: Így van.), ha jól ismerem a politikai stratégiáját az utóbbi két hétben 
hallottaknak. Én azt merem akkor javasolni, hogy nézzük meg ezt a 2018-at, 
aztán ha netán úgy alakul, hogy a Jobbik ezen terve sikerül, ugorjon neki 
ennek a programnak a megvalósítására, én ezt merem nekik javasolni. 
Szerintem igen kicsi eséllyel, és nemcsak a magyar választások miatt 
mondom, hogy igen kicsi eséllyel nézhet majd ezzel a problémával szembe, 
hanem amit utána majd az EU-val kellene ezzel kapcsolatban vitatkozni, ott 
meg a teljes nulla felé konvergálna az az esély, hogy ezt keresztül tudják vinni.  

Még egy apróság: nem tudom, hogy a Jobbik kormányra készülése 
közepette foglalkozik-e azzal a kérdéssel, hogy 2020 után lesznek-e EU-s 
vidékfejlesztési, földalapú vagy netán gazdaságélénkítő pályázatok. A mi 
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környezetünkben lévő elmélkedő stratégák, úgy látják, hogy ennek egész kicsi 
az esélye; egész kicsi az esélye, hogy 2020 után is ekkora pénzösszeggel, ilyen 
széles területre elosztva valamilyen pályázati összegek legyenek. Magyarul: ha 
még lesz is mezőgazdasági, vidékfejlesztési pályázati lehetőség, amit az 
európai átlag-GDP fölött termelő országoknak kell befizetniük - mi a nyertes 
oldalon vagyunk, mert sajnos nagyon alacsony ez a mutatószámunk, tehát mi 
igényelhetjük ezt -, tehát azt mondják, hogy ha egyáltalán rá bírjuk még 
beszélni a befizető országokat, hogy 2020 után is álljanak rendelkezésre ilyen 
pénzalap feltöltésére, egyesek szerint ha netán ez még meg is történne, egy 
roppant szűkített költségvetéssel van erre egyáltalán esély, a pesszimisták 
szerint semmi esély nincs erre. Na, majd meglátjuk, hogy mi fog történni, de 
hogy bővülésről lenne szó, tehát hogy még több pénzt lehetne elosztani, olyan 
elemző nincs ma szerintem Európában, aki erre készülne egyelőre. 
(Megérkezik Legény Zsolt.) 

Ezért jelzem, hogy ennek a realitása a mai magyar és a mai európai 
viszonyok közepette iszonyú kicsi, iszonyú kicsi. Aztán a nyereség oldalán, 
hogy tényleg hány ilyen érintett gazdálkodó lenne, akit ellenőrzésül meg 
lehetne nézni, hogy vajon műveli-e a konyhakertjét, ez egy elég nagy kihívás 
lenne szerintem ma a magyar adminisztrációnak. Ez az én vélekedésem. De 
maradjunk összességében annyiban, hogy várjuk meg 2018-at, és akkor utána 
eldől ez a kérdés, hogy a Jobbik ezt a programját meg tudja-e valósítani.  

Határozathozatal 

Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja a H/10293. számú, 
Magyar Zoltán által benyújtott határozati javaslatot? Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
8 tartózkodás.  

A bizottságunk nem támogatja ennek az indítványnak a tárgysorozatba 
vételét.  

A Nemzeti Vidékstratégiáról szóló szabályozásban foglaltak 
megerősítésének szükségességéről szóló H/10415. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 8. napirendi pont következik: a Nemzeti Vidékstratégiáról szóló 
szabályozásban foglaltak megerősítésének szükségességéről szóló határozati 
javaslat, amely a H/10415. számon lett benyújtva. Magyar Zoltán az 
előterjesztő, megadom neki a szót.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. Ezt sem kívánom túl hosszan indokolni, hiszen egy évvel 
ezelőtt már benyújtottam ugyanezt a tartalmú határozati javaslatot, és azért 
bátorkodtam ezt most megismételni, mert mégiscsak a kormánypárti 
képviselőtársaim szíve ügyéről van szó, hiszen a vidék alkotmányaként 
emlegetett Nemzeti Vidékstratégia ugyan elfogadásra került kormányzati 
szinten, de sajnos az Országgyűlés elé - a korábbi ígéretek ellenére - sosem 
került. Most már azért nyilvánvalóan látjuk, hogy miért nem, hiszen 2020-ig 
szólna ez a program, azaz jócskán túl vagyunk a félidején, és azt hiszem, ez 
bőven elegendő idő arra, hogy levonjuk azokat a tanulságokat, amelyek jelen 
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esetben tapasztalhatóak a stratégiában foglaltak és a valóság között, és azt kell 
megállapítani, hogy ebben a vidékstratégiában a legalapvetőbb kérdésekben 
nemhogy előreléptünk volna, nemhogy a 2020-as céldátum felé haladva 
elkezdtük volna a megvalósítani az abban leírtakat, hanem még távolabb 
vagyunk a céloktól sok tekintetben. Gondolhatunk itt például az állami földek 
privatizációjára, aminek pont az ellenkezőjét tartalmazta még a 
vidékstratégia, de beszélhetnénk a források felhasználásáról, illetve a jogi 
környezetről is, amiben mind-mind radikális változásokat ígért még a 
stratégia annak irányába, hogy Magyarországon egy sokkal többek számára 
élhető vidéki élet legyen, és ebben is komoly hiányosságokat vélek felfedezni.  

Ez sarkallt arra, hogy az önök javaslatát most újra idehozzam, és elég 
furcsa helyzetet jelentene az, ha nem támogatnák, hiszen nem kérek semmi 
mást, mint hogy a Fidesz-kormány által megszavazott vidékstratégiáról, túl 
annak a félidején, beszélhessünk az Országgyűlés falai között arról, hogy 
mégis hogyan állunk ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm, elnök úr.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről? (Senki 
nem jelentkezik.) Nekem lenne néhány gondolatom.  

Úgy veszem észre, hogy anélkül, hogy ez bekerült volna a parlament 
elé, bár nem tudom, milyen ígéretre hivatkozott az alelnök úr, én nem 
emlékszem ilyen ígéretre, hogy biztos be fog kerülni, tehát ezt így eleve 
visszautasítanám, ilyen ígéretet ne kérjen rajtunk számon, mert ilyen nem 
volt, de anélkül, hogy ez bekerült volna, vagy most bekerülne, én úgy veszem 
észre, hogy semmi nem akadályozza meg a Jobbikot, hogy erről az őáltala 
szeretett vidékstratégiáról bárhol beszéljen, tehát ehhez nem kellett hogy 
bekerüljön a parlamentbe, lépten-nyomon ezt halljuk, most már másodszor 
kerül ide vissza. Persze az egy nagyon hosszú bizottsági ülés lenne, amelyen 
kard ki, megnézzük, hogy tényleg mik teljesültek, és biztos van olyan része, 
amely esetleg még nem teljesült, biztos van ilyen, de lehet, hogy abban azért 
nagy részben a kormányoldal lenne sikeres, hogyha tényleg megnéznénk, hogy 
az abban a stratégiában leírtakból mi valósult meg, mi teljesült.  

Nem állítom, hogy nincs olyan része, amelyet a Jobbik már elejétől 
fogva kritizált, vagy amivel kapcsolatban hangoztatta, hogy ő ezt nem így 
csinálná, ez rendben van, egy ellenzéki párt mondhat olyat, hogy ő ezt nem így 
csinálná. Az ígéret az, hogy 2018-tól kezdve ők majd megmutatják, hogy 
hogyan csinálják. Mi ennek egy kicsit ellenállunk, mert azért egy politikai 
vetekedés lesz majd a választás környezetében, de ha netán úgy alakul, hogy 
tényleg a Jobbik lesz, akkor meg fogja ezt tenni.  

De egy hangulati tényezőt azért hadd említsek meg a magyar 
mezőgazdasággal kapcsolatban! Én elég régóta részese vagyok, tehát 
gazdálkodói szemmel is részese vagyok a mezőgazdaságnak, meg ’98 óta 
Farkas Sándorral - mindig rá nézek, és rá hivatkozok - ketten a politikai 
környezetben is részesei vagyunk a mezőgazdasági rendszernek, és én ilyen 
csendes, nyugodt 5-6 évre, ami a mezőgazdaságban volt, nem emlékszem, ezt 
őszintén mondom. Ha a tárgyi eseteket vesszük, akkor azt kell mondanom, 
hogy a mezőgazdaság úgy egyébként egész jó lábakon áll minden 
paraméterében, és nem állítom, hogy nincs egy sertéságazati vagy az 
állattenyésztési helyen egy javítandó paraméterünk, mert az egész 
állattenyésztésünk olyan lenne, és nem állítom, hogy egy ilyen tejpiacikvóta-
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felszabadítás és egy orosz exportblokád miatt nem kerültek rendkívül nehéz 
helyzetbe nem csak a magyar, de minket ők érdekelnek, a magyar tejtermelők.  

Én nem állítom, hogy ilyen, előre nem számítható, és bekövetkezett 
esemény miatt egyes szereplők egyes ágazatokban most nem érzik most 
kellemetlenül magukat. Az EU, a kormány megpróbálja kezelni ezt a helyzetet. 
Tudom, hogy az ellenzéknek - mi is voltunk ellenzékben, azért merek erről 
őszintén beszélni - nem elég ez a kezelés, mindig találnak olyan gazdát, aki ezt 
el is fogja mondani, az ellenzék akkor bizonyítottnak látja az igazát, hogy: na 
lám, megmondtam, ez a gazda is azt mondja, hogy ti rosszul csináljátok. De 
aki tárgyilagos alapon szemléli a magyar mezőgazdaság helyzetét, mondom, 
én az utóbbi 20 évben ilyen csendes gazdatársadalmat nem láttam még, utalva 
arra, hogy amúgy egyébként úgy össz-szinten elég jól, rendben mennek a 
dolgok, különösen 2010 utánról merem ezt mondani, és ezt alá szoktuk 
támasztani a növekményi értékekkel, a GDP-hez hozzáadott értékkel, az 
exportteljesítménnyel és minden olyan adattal, amely egy ágazat erejét, 
teljesítményét azért megmutatja, ezek nagyon rendben vannak.  

Ilyenkor persze felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon akkor mi 
nem teljesült a Nemzeti Vidékstratégiából, mi az, ami ekkora bajt okozna, 
hogy ezzel az ellenzék szerint külön, önálló napirendi pontban kellene 
foglalkozni. Mondom, az ellenzék ezt megteszi naponta, ez rendben is van, de 
mi az, amit még mi hozzá tudnánk adni, hogy ezt a parlament is vitassa meg? 
Na, ez az a pont, amivel magam nem értek egyet, és ennek a szükségességét 
nem láttam egy évvel ezelőtt sem, és a mostani alkalommal sem látom.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor az előterjesztőnek adok szót. 

Magyar Zoltán válaszai, reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. Ha ez a sok szép, jó dolog igaz, amit az elnök úr 
elmondott, akkor végképp nem látok arra indokot, hogy miért ne vihetnénk a 
Ház elé, hiszen akkor ez akár egy sikerbemutató vita is lehetne a 
kormánypártiak számára az Országgyűlés előtt. Én nyilvánvalóan másképp 
látom a helyzetet.  

Igen, szó volt arról, hogy bekerül a parlament elé: 2010-ben Ángyán 
Józsefet interpelláltam egy kérdésben, amelyre válaszként ezt az ígéretet 
kaptam. Én tehát azért is merek erre hivatkozni, hiszen akkor még 
államtitkári minőségében, nyilván az információk birtokában mondta ezt ő a 
válaszában.  

Pont az a probléma egyébként, az elnök úr jó rávilágított arra, hogy mi 
a szemléletbeli különbség, a GDP-re és arra a néhány tízezer gazdálkodóra 
hivatkozik, akiket a - mondjuk - főállásbeli és jól menő gazdálkodóknak lehet 
ma Magyarországon hívni, el is hiszem, hogy róluk nem kell vitatkoznunk a 
Ház falai között, és nekik sikeres éveik voltak, ezt nem vitatom, és ennek 
örülök is, és ez legyen így a jövőben is! Azért az állattartóknál már egészen 
szomorú képet kapnánk.  

Én nem tudom, hogy miért gondolja az elnök úr, hogy ilyen csendes 
évek még nem voltak a mezőgazdaságban. Azért most túl vagyunk néhány 
tejágazati tüntetésen, és leszünk is még… (Farkas Sándor: De nem 
kormányellenes tüntetés volt!) Az, hogy olyan rendszert építettek ki, ahol 
gyakorlatilag félnek az emberek a saját véleményüket elmondani, és kiállni az 
igazukért… (Farkas Sándor: Ugyan már! Ugyan már! Hagyjad már! Ez 
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komolytalan!) De, de, nemzeti érzelmű képviselőként nem hittem volna, hogy 
ezt ki kell mondanom (Farkas Sándor: Ez komolytalan!), de ilyen értelemben 
rosszabb a helyzet, mint akár a korábbi, szocialista-liberális kormányok idején 
volt, ebben a tekintetben mindenképpen. Ezt szomorúan kell megállapítanom, 
mert ez például nekem csalódás. De tényleg jó lenne, ha kilépnénk ebből a 
logikából, amit itt az elnök úr is vázolt, ez a GDP-szemléletből és annak a 
néhány tízezer gazdálkodónak a véleménye. A vidékstratégia pont azért volt 
számunkra szimpatikus, és azért mondtuk azt, azért mertük azt hinni, hogy 
ebben nem lesz vita a Jobbik és a Fidesz között, mert az szakított ezzel a 
szemlélettel, és az egész vidéket, az egész vidék problémáit kívánta kezelni - és 
abban vannak komoly lemaradásaink, és ahogy említettem, az állattenyésztés 
szinte bármely ágazata és szereplője szintén azt mondja, hogy csúnyán 
megbukott ez a vidékstratégia. Ezért bátorkodtam most újra a Ház elé hozni, 
hogy akkor beszélgessünk ezekről, nyilván mi ellenzékiek azokról, amik nem 
valósultak meg, a kormánypárti képviselőtársaim meg biztos találnak olyan 
részeket is, amelyek esetleg megvalósultak, de erről szól a vita, erre kívántam 
én most lehetőséget teremteni ezzel a határozati javaslattal.  

Úgyhogy én nem látok ellenérvet, és továbbra is arra biztatom 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt.  

További hozzászólások 

ELNÖK: Én nem tudom, hogy milyen paraméterek alapján mondja 
képviselőtársam, hogy az állattenyésztés minden szegmense egy tragédia, és 
erre persze hadd említsem meg azokat az intézkedéseket, amelyek már az idei 
évtől, és itt a sertéshús áfájának a csökkentésére utalok. Csak megjegyzem, 
hogy az I. negyedéves adatok alapján nemcsak hogy eljutott az áfacsökkentés 
kétharmad része a fogyasztókhoz, hanem 16-18 százalékkal növekedett az I. 
negyedéves adatok alapján a sertéshús forgalma. (Magyar Zoltán: Ezt 
tudom.) Én tehát nem értem, hogy akkor hogy mondhatunk olyat, hogy 
minden ágazat padlón van. (Magyar Zoltán: Szinte!) Nem.  

Mondjuk meg őszintén: a jelenlegi realitások alapján a tejtermelő 
gazdálkodók vannak komoly bajban, itt komoly a baj, és egyelőre nem is talált 
senki sem egy varázsütésszerű megoldást, hogy így csináltam, és akkor 
onnantól kezdve minden rendben van. Sem maguk a termelők, az érintettek, 
sem a szövetségek, az ágazati szövetségek, sem a kormány, sem az EU nem 
tud ilyen varázsütésszerű megoldást, ha tudna, akkor azt már megcsinálta 
volna, ezt ugye azért tudjuk, ennél összetettebb a probléma.  

De azért ha más ágazatokat nézem, ha nézem a baromfiterületet, 
persze, egy rendkívül gyorsan változó, állatállománnyal rendkívül gyorsan 
felszaporítható, rendkívül gyorsan leépíthető állatállománnyal dolgoznak a 
baromfisok, a vízi szárnyasosok, de ott vannak a piacon, nézzük meg a 
forgalmukat! Én azt néztem az állattenyésztő-telepek korszerűsítésénél, hogy 
megint annyi baromfiüzem épül majd, hogy ihaj, és valamiért ezek az emberek 
kitalálták, hogy ezt megéri csinálni, tehát növekedni fog, biztos hogy 
növekedni fog a baromfiállományunk a mostani pályázatokat látva.  

Nézzük meg a juhágazatot! Változatlanul igen-igen jól állunk egyelőre 
ezen a területen. Itt, kiküszöbölve egy-két dolgot, a kéknyelvbetegséget, ami 
beütött, az olaszok szórakoznak velünk időnként az export, mifelőlünk az 
export, őfelőlük az import fogadásával, ebben van egy kis csalfaság, stratégia, 
megpróbálják lefelé szorítani az árakat, de ott vagyunk a topon, Európa egyik 
legkomolyabb juhágazati szereplőjének és a legkomolyabb exportőrnek 
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tartanak a minőségben bennünket, és aki a szereplője, az tudja, hogy a 
húsállatoknál, a kérődzőknél szintén jól állunk. Egyedül a tejelő 
szarvasmarhánál nem, ott komoly baj van, de az nem szándék kérdése, hogy 
nem tudjuk megoldani, ennél sokkal bonyolultabb ennek a kérdéskörnek a 
megoldása.  

Én tehát nem értek azzal egyet, hogy summázva azt lehessen ma 
mondani a magyar állattenyésztésre, hogy az összes állattenyésztő, aki 
bármivel foglalkozik, óriási bajban és a pusztulás előtt van, ez önmagában 
nem igaz. Azokban a kérdésekben pedig, amelyeket képviselőtársaim a Jobbik 
identitását is kifejezve régóta hangoztatnak, véleménykülönbség van köztünk 
időnként, hogy tényleg ez-e a jó. Az, hogy nem történik meg a nagyüzemek egy 
komoly ösztönzése, törvényi erővel való ösztökélése a birtoküzemméret 
leépítésére? Mindenki tudja, hogy erről van szó. Hogy nem történt meg a 
támogatási összegeknek a kőkemény levágása, a felső szint bevezetése? 
Másoknál ez arányosítva volt, ahogy elértük, utána egy kicsit szedünk, még 
egy kicsit szedünk, még egy kicsit szedünk, nálunk meg a teljes levágása 
történik meg 1200 hektár fölött, ha jól emlékszem a számra. Akkor ne 
mondjunk olyat, hogy itt a birtokméretben sem akar a kormány elmozdulni, 
és segíteni a kisebb üzemel és a vidék megtartó képességén! Tehát én nem 
értem, hogy milyen adatokra alapozza képviselőtársam, hogy ezeket a kvázi, 
szerintem egyoldalú véleményeket, netán vádakat itt megjelenít egy ilyen vita 
kapcsán.  

Ezért mondtam: itt kőkeményen belemegyünk már a politikai részébe, 
mert ha a statisztikai, a makrogazdasági és egyéb adatok alapján nézzük, 
akkor ezek a feltételezések, amelyeket képviselőtársam az indítványában is 
megjelenít, az indokolásában pedig elmond, nem igazak.  

Határozathozatal 

Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba vételét 
ennek az indítványnak? (Szavazás.) 6 nem.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az imént vitatott indítványt.  

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások kiosztási elvének 
szükségszerű megváltoztatásáról szóló H/10532. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 9. napirendi ponthoz érkeztünk, amelyben szintén tárgysorozatba 
vételről van szó: az agrár- és vidékfejlesztési támogatások kiosztási elvének 
szükségszerű megváltozásáról szóló határozati javaslat 10532. számon került 
beterjesztésre. Magyar Zoltán képviselőtársamé a szó újra.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Amikor benyújtottam ezt a határozati javaslatot, 
akkor még nem tudhattam, hogy a kormány egy vitanap keretében igyekszik 
az uniós pályázatok és támogatások elosztásáról beszélni, ugyanakkor 
mégsem haszontalan ezek után sem ez a határozati javaslat, hiszen ott 
időkeret hiányában nagyon kevés szó esett csak az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatásokról.  
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Nagyon röviden tudom indokolni ezen határozati javaslat 
elfogadásának a szükségességét. A 2015-ös agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások számait értelemszerűen ismerjük, ezeknek a pénzeknek a 
84 százaléka a felső 10 százalékhoz került. Ez olyan brutális aránytalanság, 
ami azt kell hogy indokolja, és azt kell hogy előirányozza, hogy a kormány 
komolyan átgondolja az elosztási elveket.  

Az elnök úr már említette a degressziót, ami Magyarországon életbe 
lépett, azt már élt ekkor, semmilyen érdemi változást nem jelentett ebben a 
tekintetben arányaiban a támogatási… 

 
ELNÖK: Kevesebb pénzt kapnak? Nem tudom, mire gondolsz. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: A 

84 százalékát a felső 10 százalék kapta. Azt, hogy most a területalapú 
támogatás részéről át lett csoportosítva más fejezetekhez, és onnan kapták 
meg ezt a pénzt, az egy dolog, a végeredmény ez… (Farkas Sándor: Mit 
kaptak meg?) A 84 százalékát a felső 10 százalék kapta, ezek tények, 
egyszerűen össze kell adni a számokat, és ez jön ki. Ilyen formában ez a 
legsúlyosabb indokom arra vonatkozóan, hogy valami nagyon nincs rendben. 
Ezt az arányt meg kellene körülbelül fordítani, akkor lenne megfelelő ez a 
támogatás, és akkor tartaná be egyébként a kormány a korábbi ígéreteit. 
Elképesztő, hogy a parlamentben, a sajtóban, de akár szakmai 
rendezvényeken is folyamatosan azt hallgatjuk, hogy családbarát, a helyben 
élő családi gazdálkodókat, a kicsiket és a közepeseket támogató kormányunk 
van, aztán meglátjuk ezeket az arányokat, és ott tartunk, hogy gyakorlatilag a 
nyíltan, akkor még nyíltan nagyüzempárti baloldali kormányok idején sem 
voltak rosszabbak ezek az arányok. Ezért szedtem össze pontról pontra, hogy 
milyen módon, milyen elvek mentén kellene a kormánynak lépnie.  

Itt is azért a határozati javaslati formát választottuk, hiszen mégiscsak 
önöknél vannak a döntéshozók, és így megadnánk azt a szabadságot a 
kormánynak, hogy saját elképzelései szerint alakítsa át az agrár- és 
vidékfejlesztési támogatások kiosztásának elvét. Hangsúlyozom, hogy a 
pályázati pénzek jelentős része nem a brüsszeli bürokraták jó indulatán vagy 
kevésbé jó indulatán múlik, hanem a kormány tárgyalóképességén. Nagyon 
sokszor takaróznak azzal, hogy Brüsszelben milyen fafejű bürokraták ülnek, 
amit készséggel elfogadok, ezt én is tapasztaltam, ugyanakkor tudjuk, hogy az 
elosztási elvek javarészt azért a tagország tárgyalóképességén múlnak, és ha 
már nem voltak elég - mondhatom így, elnök úr - határozottak, tökösek a 
területalapú támogatások tekintetében, mert nem váltotta be az önök által 
várt reményeket, a számok jól mutatják, akkor jó lenne, ha legalább a többi 
pályázat elosztásánál figyelembe vennék ezeket az elveket, és erre teszek 
javaslatot ebben a határozati javaslatban.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 
Egyetlenegy kérdésem lenne.  

Meg szeretném kérdezni az előterjesztőtől, hogy amire hivatkozott, 
hogy a 2015. év 84 százaléka a felső tízezerhez került… (Magyar Zoltán: A 
felső 10 százalékhoz!) …a felső 10 százalékhoz, bocsánat, az majdnem az önök 
által használt „felső tízezret” is jelenti, de jó, tehát a felső 10 százalékhoz 
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került. Ezek melyik vidékfejlesztési pályázatok voltak? A mi kormányunk által 
kiírtak? 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Így van, 

ez a 2010… 
 
ELNÖK: Az összes vidékfejlesztési program hány százaléka került 

tavaly kiírásra, amiben döntés született?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Hány 

százalékában született döntés? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Azt nem 

tudom, hogy hány százalékában született döntés, de ezek a 2015-ös kifizetett 
agrár- és vidékfejlesztési támogatások arányát mutatják. 

 
ELNÖK: Jó, akkor tisztázzuk! Tavaly az év második felében kezdődött 

meg egyáltalán a vidékfejlesztési pályázatok kiírása - 2015-ről beszélünk, mert 
ez az idézett év -, ész összes vidékfejlesztési pályázatnak, azt hiszem, a 
10 százalékát sikeredett tavalyra kiírni, többet szeretett volna maga az 
államtitkárság is, de nem sikerült, áthúzódott erre az évre, a döntő mértéke, a 
zöme most fog megjelenni, és ’17 júliusági befejezésre kerül az összes kiírás az 
információnk szerint. Tehát hogy tavaly… Én nem tudom, milyen adatra 
hivatkozik, hogy 2015-ben a vidékfejlesztési pályázatok 84 százalék a felső 
10 százalékhoz került, hogy melyek voltak ezek a pályázatok, arra lennék 
kíváncsi, hogy ezt már a mi kormányunk írta-e ki, vagy még a valamikori 
pályázatok utolsó, 2015. évben elszámolható része ez, mert ez volt az utolsó 
határidő az uniós pályázatok lezárására. Nagyon szeretném kérni, hogy ennek 
nézzen utána előterjesztőként, hogy mit is mondott most ezzel. Mert tavaly 
kiírt pályázat, amik szeptemberben jelentek meg, az első, ha jól emlékszem - 
többek között állattenyésztő-telepek, bekötőutak meg nem tudom milyen 
címen -, azoknál egyelőre nem tudom elképzelni, hogy ezekben már döntés is 
született volna… (Farkas Sándor: Trágyatárolóra is!) …Trágyatároló, így 
van, az állattenyésztés-telepekhez trágyatároló. Nem tudom elképzelni, hogy 
ezekben döntés… Ha született is, ebben születhetett már valóban, ami tavaly 
szeptember-októberben került ki, én nem tudok róla, de születhetett ebben 
döntés, de ez az összes vidékfejlesztési programnak a 10 százalékát érintette, 
de szerintem még annyit sem. Tehát egyszerűen nem értem, hogy mire 
alapozódik az, hogy az általunk kiírt pályázatokból 2015-ben a felső 10 
százalék kapta a pályázatok 84 százalékát. Ezt így nem tudom természetesen 
elfogadni.  

Magát az indítványt is, mert közben az előterjesztő helyesen utalt arra, 
hogy azon a hétfői napon mindenről és mindent meg lehetett kérdezni, Lázár 
miniszter úr és a vidékfejlesztési államtitkárság teljes csapata bent volt, tehát 
nem volt olyan kérdés, amiben ne lehetett volna megszólalni, meg is szólalt a 
kormányoldal is, az ellenzék is, tehát kvázi okafogyott is részben az indítvány. 
A másik az, hogy az indokló alapot én nem tudom elfogadni, itt valami nagyon 
súlyos tévedés van ezzel a 2015., 84 százalék, felső 10 százalék váddal.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
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Az előterjesztőnek adok szót. 

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. 774 milliárd forintról beszélek, 
ennek a 40 százaléka volt területalapú támogatás, és azt, hogy 2010 óta a 
Fidesz van kormányon, azt, remélem, senki nem vitatja. Én is egyetértek azzal, 
hogy az önöket megelőző kormány elég rossz elvek mentén tárgyalta le az 
előző hétéves európai uniós ciklus forrásainak elosztási elveit, de 2015-ben 
erre hivatkozni már, azt hiszem, eléggé nevetséges. Én is tudom, hogy 2015 
volt az utolsó év az előző uniós ciklusból, amikor még források lehívására volt 
lehetőség, de ezek a száraz tények, és erre hivatkozva szerettem volna ezt a 
határozati javaslatot elfogadtatni.  

További hozzászólás és reflexió 

ELNÖK: Jó, szóval akkor itt van az a bölcs mondása a 
statisztikatanárunknak, hogy a statisztika sok mindent kimutat, de a lényeget 
takarja. Azt mondta a tanárunk erre, hogy ez olyan, mint a bikini: sok 
mindent kimutat, de a lényeget takarja. (Derültség.) Így kezeljük a statisztikai 
számokat! Tehát itt most az, hogy 700 milliárd? Ez már önmagában… Ennek a 
40 százaléka földalapú, oké, és akkor a maradék, a 6-szor 7, 42, tehát 
420 milliárd forintot említ itt, valószínűleg valamilyen statisztikai adatból 
szedte. Hát, ez létezhetetlen! Az egész vidékfejlesztési programnak ezek 
szerint a felét már ki kellett volna fizetnünk tavaly, de csak most lettek 
megnyitva. Én tehát most már az elmondottak alapján egész biztos vagyok 
abban, hogy hol hibázott, képviselőtársam: ez a 2007-2013-as vidékfejlesztési 
programnak a 2015. év végéig, a ’15-ben kifizetett utolsó etapja, az utolsó 
lehetősége. És igaz, hogy mi 2010 óta kormányzunk, de tisztázzuk, hogy 2011-
12-től nem volt már kiírva, vagy minimális mennyiségben volt kiírva pályázat, 
és a legutolsó részét - mentettük, ami menthető alapon - próbáltuk meg 
átcsoportosítani, hogy ne maradjon bent az Uniónál pénz, és aki emlékszik rá, 
az tudja, hogy ’14 őszén rendkívül sürgősen gépfejlesztésekre és mindenre volt 
lehetőség, hogy elfogyasszuk, ha már az Unió felajánlotta ezt a pénzt.  

Ezt idekeverni, a mi nyakunkba, elnézést kérek, ez egy nagyon helytelen 
alap egy ilyen határozati javaslat indoklásánál. Tehát létezhetetlen, hogy a 
jelenleg megnyíló ’14-20-as vidékfejlesztési programból a nyertes pályázatok 
84 százaléka az úgynevezett felső 10 százalékhoz kerüljön, azért létezhetetlen, 
mert még nincsenek kiírva a programok, vagyis csak egy töredéke került 
tavaly ősszel kiírásra. Mindazok az adatok tehát, amiről beszéltünk, az előző, a 
2007-2013-as időszak lezáró kifizetései lehettek.  

Az előterjesztőnek adok még szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy a mostani hétéves ciklus pályázatainak 
a nagy részét még nem ismerhetjük, pláne nem a nyerteseit, ez teljesen 
életszerű, ugyanakkor ha ilyenek a múltbeli tapasztalatok - most tekintsük 
akkor ezt múltnak, legyünk jó indulatúak, és higgyük el azt, hogy az önök 
kormánya nem tudott semmiben változtatni az elosztási elveken, ami 
egyébként nem így van nagyon sok tekintetben, még egyszer mondom: nem a 
területalapú támogatásra gondolok, ott eldőlt a dolog, valóban, az akkori hét 
évre, meg a mostanira is, de a többi tekintetében lehet változtatni -, akkor 
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mégiscsak fenntartanám, ezek ellenére is ezt a határozati javaslatot, hiszen ha 
ennyire brutális aránytalanságot tapasztaltunk öt év Fidesz-kormányzás meg 
nyolc év szocialista kormányzás után, akkor azt hiszem, hogy ez elegendő érv 
arra, hogy megbeszéljük azt, hogy a jövőben min kell változtatnia a 
kormánynak, hogy ne ilyen aránytalanságot kapjunk. Én tehát nem érzem, 
hogy ettől okafogyottá vált volna ez a javaslat. Ráadásul ismerve a jogszabályi 
környezetet, ismerve a birtokpolitikát, és ismerve azt, hogy a támogatások 
tekintetében nem sok minden változik, tehát azért látjuk már, hogy milyen 
elvek mentén gondolkodik a kormány a következő időszakkal kapcsolatban, 
én kifejezetten hasznosnak vélem, ha még ezek szerint időben vagyunk, hogy 
megmentsük a következő néhány évet, hogy beszéljünk erről az Országgyűlés 
falai között. Én tehát fenntartom a javaslatot.  

 
ELNÖK: Nem értek vele egyet. Kis Miklós többször beszámolt itt a 

vidékfejlesztési elképzelésekről, amelyek lényegét szerintem egyetlenegy 
mondatban lehet körvonalazni: a vidékmegtartó képességet, a családi, 
középbirtoktesten gazdálkodókat, az élelmiszer-feldolgozással foglalkozókat 
vagy az erre való ösztönzést fogják megcélozni a 2015-től kiírásra került 
pályázatok. Aki ezt látja, már a most kiírt pályázatok között, az ezt tapasztalja 
is. Csak megjegyzem: nemrégen zárultak le olyan pályázatok, amelyekben 
tipikusan a kis, 3 ezer STÉ és 6 ezer STÉ közötti kisüzemi gazdálkodóknak 
van, volt kiírva - lehet, hogy most még ki van -, tipikusan azoknak, akik 
2 hektárnál nem nagyobb vagy a környéki területen gazdálkodnak. Tehát egy 
olyan szegmens is meg lett szólítva nagy összeggel - 15 milliárd az alap, ha jól 
emlékszem -, amelyet eddig soha senki nem szólított meg, nem alkalmazott, és 
nem gondolta eddig senki, hogy ennek a rétegnek is szüksége lenne rá. És még 
sorolhatnám a további feltételrendszert, amelyben messze nem az előterjesztő 
által javasolt felső 10 százalék kedvében szeretnénk járni a vidékfejlesztési 
programokkal.  

De azért azt hozzáteszem, hogy amikor mondjuk egy feldolgozóüzemről 
van szó, legyen az zöldség-, gyümölcsfeldolgozó vagy egy élelmiszer-feldolgozó 
üzem, ott mondjuk meg őszintén, hogy nem gondoljuk, hogy a 2 és a 3 
hektáron gazdálkodóknak kellene feldolgozóüzemet csinálniuk. Egy kis 
szárítót, egy gyümölcsszárító haszonüzemet vagy valamit még persze 
megcsinálhat, de egy komolyabb feldolgozást, azért azt tegyük hozzá, hogy 
vagy egy szövetkezés vagy pedig egy nagyobb tőkeerővel rendelkező fogja 
tudni megcsinálni. És lehet, hogy ő benne lesz a felső 10 százalékban, ezt is 
tegyük hozzá, de ezzel nincs kitiltva, hogy egy ilyen nagy beruházást esetleg 
megvalósítson.  

Magamtól vonom meg a szót. (Derültség.)  

Határozathozatal 

Van-e a továbbiakban kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazunk az indítványról. Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
tárgysorozatba vegyük a H/10532. indítványt? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 
nem ért ezzel egyet, azt kézfeltartással kérem jelezni. (Szavazás.) 6 nem.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az indítványt.  
A 9. napirendi pontot lezárom.  
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Egyebek 

A 10. napirendi pont az egyebek. Ugrásra készen állunk, hiszen a 
költségvetés, az adótörvények, a megalapozó törvények, a jövedéki törvény 
részletes vitájának az egyes elemeit majd természetesen le kell tárgyalnunk az 
egész heti parlament után, várhatóan a jövő héten, majd időben értesülnek 
képviselőtársaim, hogy mikor tartjuk ezeknek a törvényjavaslatoknak a 
részletes vitáját.  

Van-e más bejelentenivaló az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs.  

Az egyebeket is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


