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Napirendi javaslat  

 
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  

a) Egyes törvényeknek a mintagazdaságokhoz rendelt vagyon 
védelmében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13327. 
szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
b) Az állatvédelem hatékonyabbá tételéről szóló határozati javaslat 
(H/13326. szám)  
(Egyed Zsolt (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
c) A vadászati jog és a tájegységi határok kijelölésével kapcsolatos 
visszásságok kezelésének szükségességéről szóló határozati javaslat 
(H/13138. szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
d) Az állam és a gazdálkodók szerződéses kapcsolatai javításának 
szükségességéről szóló határozati javaslat (H/13784. szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
 

2. 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  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Győrffy Balázs (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók  
 
Egyed Zsolt (Jobbik)  
Sallai R. Benedek (LMP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 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 félév első bizottsági ülése ez, remélem, 
hogy a kellő energiagyűjtés után e félévben is – mint eddig tettük – 
határozatképesek leszünk, és nem kell megismételt bizottsági ülést tartanunk.  

A napirendi javaslatot a titkárság időben kiküldte képviselőtársaimnak. 
Kérdezem, hogy a napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendi 
javaslatot? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek 
szerint fogunk haladni.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről: 

Egyes törvényeknek a mintagazdaságokhoz rendelt vagyon 
védelmében szükséges módosításáról szóló T/13327. számú 
törvényjavaslat 

A mai napon kizárólag tárgysorozatba-vételi indítványokat tárgyalunk 
meg. Az első a javaslat szerint, most már a napirend szerint a Sallai Róbert 
Benedek képviselő úr által előterjesztett javaslat, az egyes törvényeknek a 
mintagazdaságokhoz rendelt vagyon védelmében szükséges módosításáról 
címmel törvényjavaslatot nyújtott be. A képviselő úrnak adom meg a szót az 
előterjesztésre.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Elsőként is tisztelettel elnézésüket kérem, hogy a napirendi 
pont után el kell mennem a saját bizottságunkba, tehát hogy fel fogok állni. 
(Pócs János közbeszól.) Addig is – megköszönve a szót – arról szeretném 
tájékoztatni önöket, hogy a törvényjavaslatban egy olyan problémát szeretnék 
kezelni, amely az elmúlt időszakban került igazából előtérbe. Mostanában 
nem volt ilyen, hogy az állam államosítással csináljon mezőgazdasági céget, 
ugyanakkor meg azt láttuk az elmúlt huszon-évben Magyarországon, hogy ha 
valamibe az állam elkezdett egy halom pénzt tolni, akkor előbb-utóbb az 
valamilyen havernél kötött ki fillérekért. Ez a tendencia nagyon sok esetben és 
nagyon sok tapasztalattal nyomom követhető az elmúlt időszakból, hogy 
miután sok-sok állami támogatással megtoltak egy-egy állami céget, utána az 
valamilyen formában mégiscsak kikerült.  

A jelen javaslattal azt szeretném védeni, hogy ez ne fordulhasson elő a 
jövőben, és miután a Mezőhegyesi Ménesbirtok jövőjéhez mintagazdaságként 
az állam biztosítani kívánja azokat a feltételeket, hogy a korábban a 
jogszabályi előterjesztésben szereplő háttérrel az működni tudjon, az lenne a 
jó, ha sem ez a kormány, sem pedig egy jövőbeni kormány nem akarná ezt 
magánosítani. Ezért az a javaslatnak az alapja, hogy a vagyongazdálkodási 
törvénybe úgy kerüljön bele, amely nem pusztán az NFA rendelkezését erősíti, 
hanem a vagyongazdálkodási törvényben is kétharmados elidegenítési tilalom 
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alá teszi, ami azt jelenti, hogy csak az Országgyűlés kétharmados 
támogatásával lenne értékesíthető. Ezt azért érzem szükségesnek, mert 
közpénzből nagyon-nagyon sok pénz ment el az elmúlt időszakban ennek a 
mintagazdaságnak a felállítására, és nagyon jó lenne, ha sem ez a kormány, 
sem másik a jövőben nem ennek a töredékéért adná el valami jó ismerősnek. 
Ehhez kérem a támogatásukat.  

Ha megengedi, elnök úr, még annyival kiegészíteném, kicsit eltérően a 
szokásoktól, hogy miután nem fogok tudni itt lenni, jelezni szeretném, hogy a 
frakciónk örömmel látná a parlament előtt a másik két tárgysorozatba vételt 
is, tehát nem fogok tudni itt lenni elmondani a véleményünket, de mind a 
kettőt támogatnánk, hogyha a parlament elé kerülhetne. Köszönöm a szót. 
(Pócs János közbeszól.) 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok hozzászólási 
lehetőséget. (Jelzésre:) Farkas Sándor! 

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Sallai Benedek képviselőtársunk 
felvetésével kapcsolatban szeretnék reagálni részben egy jogi észrevétellel, 
utána pedig szeretném kiegészíteni a személyes tapasztalatommal 
Mezőhegyes vonatkozásában. Mivel ennek a törvénymódosításnak a 
megítélésünk szerint töredékrésze vonatkozik Mezőhegyesre, de azt azért el 
kell mondani, hogy a tervezet címe nincs összhangban a javasolt 
törvénymódosításokkal, és nem derül ki az indoklásból sem, hogy az ezekkel 
kapcsolatos módosításokkal hogyan akarja a képviselő úr megvédeni a 
mintagazdasághoz rendelt vagyont.  

A mintagazdaságok Nemzeti Földalapba tartozó kezelt vagyonának 
tartós használatát egyrészt a fennálló haszonbérleti szerződések, illetve 
vagyonkezelési szerződések, másrészt pedig a mintagazdasággal egyidejűleg 
megkötendő új mintagazdasági szerződések fogják biztosítani, amelyeket a 
Nemzeti Földalapkezelő, illetve a Földművelésügyi Minisztérium fog 
szentesíteni, illetve aláírni.  

A tervezet 1. § (1) bekezdése egy generális tiltás mellett kifejezetten a 
3 hektár alatti méretű földek értékesítését tenné lehetővé bizonyos feltételek 
esetén, ehhez képest a tervezet indoklása, a részletes indoklás bekezdései 
szerint kifejezetten a 3 hektárt meghaladó méretű földek értékesítésének a 
lehetővé tételéről beszél a képviselő úr a törvénymódosításban. Vélhetően az 
indoklás és az osztatlan közös tulajdonú, állami tulajdonnal is érintett 
3 hektár feletti méretű földek értékesítésének lehetővé tételét kívánta célozni, 
ehhez képest a részaránytulajdonok megszüntetését hozza fel indoklásként, 
ami egy teljesen más ingatlanhalmaz és a tervezettel semmilyen 
összefüggésben nincsen. Maga a tervezet szövege és az indoklás tehát sem 
koherens, nincs összhangban egymással, nem derül ki az indoklásból az sem, 
hogy valójában mit kíván elérni az előterjesztő.  

A tervezet 1. és 2. §-a továbbra sincs összhangban a hatályos Nemzeti 
Földalapról szóló 2010. évi NFA-törvény 21. §-a (3) bekezdésének 
b) pontjával, amely nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével teszi 
lehetővé a 3 hektár alatti földek értékesítését. Ezt az ellentmondást a tervezet 
nem oldja fel, így annak a 2. §-a részünkről értelmezhetetlen. A hatályos NFA-
törvény 15. §-a ezenkívül nem sarkalatos, így a javasolt sarkalatos 
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rendelkezéseket eleve nem lehet szerkezetileg a 15. §-ba illeszteni, a 
szabályozni kívánt tárgykört az NFA-törvény 18-22. §-ában rendezi, e 
szakaszok viszont sarkalatosak.  

Megállapítható tehát, hogy ezt a törvénytervezetet mindezek alapján 
sem szakmailag, sem gyakorlati oldalról támogatni a Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség nem tudja.  

Annyi kiegészítést szeretnék tenni a képviselő úr felé a megnyugtatása 
végett, hogy a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 
törvény rendelkezik arról, hogy azoknak a földterületeknek, amelyeket a 
Nemzeti Földalaptól visszakapott – ha fogalmazhatok így –, azoknak a 
kérdéskörét rendezni fogja, jelen pillanatban még teljes mértékben azért 
nincs, ezt tájékoztatásképpen mondom, mert a korábbi ménesbirtoknak, 
amely a lóállományt foglalta magában, annak a – most így mondom nem 
szakszerűen: – visszaolvasztása vagy visszavétele az új gazdaságba kapcsán 
bizonyos jogi akadályok merültek fel, amelyeket szeretném, hogyha egy pár 
héten belül rendezni tudnánk, és akkor azok a birtoktestek is, illetve azok az 
épületek is teljes mértékben az új Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 
vagyonkezelésébe kerülnek. Ez a vagyonkezelési szerződés jelen pillanatban 
előkészítés alatt van, és – ahogy említettem – remélhetőleg pár napon vagy 
pár héten belül megkötésre kerül, és megnyugtatóan rendezi a ménesbirtokról 
szóló törvény a földterületek hasznosítását, bizonyos mértékben az 
elidegenítési tilalmát is. Nem javasoljuk tehát a törvénymódosítást. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Nem tisztem megvédeni az előterjesztőt, elképzelhető, hogy vannak benne 
kodifikációs hiányosságok, de azért van önök mögött egy egész minisztérium, 
hogy ezeket a hibákat orvosoljuk majd a tárgysorozatba vételt követően is 
akár. Némileg megnyugtató volt Farkas Sándornak – aki nyilván a legjobban 
ismeri a témát – azon befejezése, hogy készülnek valamiféle védelemmel, 
rendezéssel ezen területek kapcsán, ugyanakkor azért ez minket teljes 
mértékben nem nyugtathat meg, hiszen ha visszaemlékezünk, akkor elég, ha 
az állami földekkel kapcsolatban csak azt a példát elmondom, hogy amikor az 
Alaptörvény módosításakor, a nemzeti vagyonról szóló törvény módosításakor 
vagy éppen a földforgalmi törvény módosításakor elmondtuk azon 
aggályainkat, hogy amennyiben nem következik be az a módosítás, amit akkor 
szerettünk volna, akkor bizony itt még földprivatizáció is jöhet, akkor azzal 
védekeztek miniszteri, államtitkári szinten, hogy szó nincs erről, mit képzel az 
ellenzék, rég elmúltak azok az MSZP-s, SZDSZ-es időszakok, amikor a 
privatizáció egyáltalán szóba jöhetett, és ehhez képest csont nélkül 
megcsinálták az egészet, még annál is durvábban, mint amit akkor én még a 
legvadabb álmaimban képzeltem önökről. Ilyen formában tehát engedjék 
meg, hogy ez nem nyugtat meg minket, az erdőkről nem is beszélve, mert ezt 
még a mai napig tagadják, közben már egy tucat helyről érkeztek be hozzám 
jelzések az elmúlt két hónapban, hogy a felméretések is megtörténtek, tehát 
ugyanez a folyamat végbe fog menni, ha valami csoda nem történik.  

Ilyen formában tehát maximálisan támogatom az előterjesztést, és 
bízom benne, hogy ha őszinték a szándékok a tangazdasággal és a 
ménesbirtokkal kapcsolatban, amit elfogadok, hiszen a törvénytervezet elvi 
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részét tudtam is támogatni, ott kizárólag az elképesztő kárpótlással volt 
problémám, amit a föld korábbi, néhány héttel korábbi megvásárlói kaptak, 
véleményünk szerint teljesen indokolatlanul, tehát azon kívül magával a 
jogszabállyal nem volt problémánk, ilyen formában megelőlegeztük a 
bizalmat, de tényleg fontos lenne bebiztosítani azt, hogy sem önök, sem 
később, bármilyen kormány jön, ne tudja ezt a területet privatizálni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Az MSZP is támogatja az előterjesztést, és 
örömmel hallottam, hogy Farkas Sándor alelnök úr – aki a ménesgazdaságért 
felel – is hasonlóan nyilatkozott róla, hogy igazából az előterjesztői célokkal ő 
is egyetért, gyakorlatilag hogyha lefordítjuk… (Farkas Sándor: Hát, azért ezt 
a mondatot ne add a számba, elnézést, képviselő úr!) Hát, nem ezt jelentette? 
(Magyar Zoltán: Én is így értettem!) Mindegy, majd akkor ezt tisztázzuk a 
vita során! 

 
ELNÖK: Le kell még fordítani a magyart magyarra, én úgy veszem 

észre, de az alelnök úré a szó. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Én a 

célkitűzések tekintetében, hogy ez, legalábbis ami a ménesbirtok földjeit illeti, 
azt… (Farkas Sándor: Én arról nyilatkozom.) Igen, igen, igen, a ménesbirtok 
földjei tekintetében. Na most, hogyha innen indulunk ki, akkor valóban az a 
megjegyzése, miszerint a javaslatnak a címe és a tartalma némi inkoherenciát 
jelent, így érthető, de igazából a cél, a célnak a megvalósításához rendelt 
eszköz attól még ugyanúgy érinti a ménesgazdaságot is, és a ménesgazdaság 
esetében is ugyanolyan megnyugtatóan tudja kezelni ezt a problémát, mint a 
többi megmaradt állami föld esetében is. Az az indoklás, hogy hosszú távú 
bérleti szerződések vannak..., azt megtapasztaltuk, hogy az nagyon kevés 
ahhoz, hogy megnyugodjunk, hogy ezek a földek nem kerülnek értékesítésre. 
Ha azzal egyetértünk, hogy ezek a megmaradt állami földek maradjanak 
megmaradt állami földek, akkor nyugodtan lehet támogatni nemcsak a 
napirendre vételt, hanem tartalmilag is.  

Én igyekeztem odafigyelni a tartalmi, jogi kifogásokra is, énszerintem a 
szakértő, aki azt írta, tévesen nézte végig az anyagot, mert több olyan kifogást 
emelt, ami az előterjesztés szerint nem úgy szerepel, ahogy a 
szakvéleményben le volt írva, úgyhogy én ezeket sem tudom osztani. Így én 
nem látom okát annak, hogy bárki ne támogassa ezt az előterjesztést.  

Én örülök ennek az előterjesztésnek, és természetesen – ahogy 
mondtam – mi támogatni fogjuk. Köszönöm.  

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

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

rövid reagálást szeretnék tenni. (Harangozó Gábor Istvánnak:) Nem szeretek 
visszabámészkodni a múltba, de pont az önök jogelődje, vagy teljesen 
mindegy, az a párt volt az, amely 2004-ben például ezt a gazdaságot 
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privatizálta. Mi ezt most éppen visszafordítottuk, és azt gondolom, hogy az a 
szándék, amellyel visszafordításra került, megkérdőjelezhetetlen, főleg ha 
ilyen anyagi áldozatokat is vállal a kormányzat. Nem jó az, én legalábbis nem 
tartom jónak, hogyha egy képviselő úr elfelejti, hogy honnan jött és mik 
voltak, kik voltak az elődei, azok milyen döntést hoztak, most pedig élharcosa 
akar lenni egy ilyen történetnek. Köszönöm szépen.  

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

Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden szeretnék reagálni. Ez korábban is 
felvetődött. Én a korábbi privatizációs döntést – ezt a korábbi vitákban is 
elmondtam – hibának tartottam, az egy rossz döntés volt, azt pedig, hogy 
olyan kereteket állítson fel az állam, amelyek között megnyugtatóan, hosszú 
távon a köz érdekében tud a ménesbirtok működni, egy támogatandó célnak 
tartottuk korábban is, és most is annak tartjuk, és szeretnénk, hogyha hosszú 
távon ez biztosítva is lenne. Ezért örülök ennek az előterjesztésnek, mert ez a 
jogi feltételeket is megteremti hozzá. Köszönöm.  

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

Csak a jegyzőkönyv kedvéért, nagyon röviden. Igen, a szocialista-liberális 
kormányok ezzel kapcsolatos cselekedetei valóban mélyen elítélendőek, de 
azért ne felejtsük el, hogy éppen a Fidesz-kormány privatizálta végül ezeket a 
földeket (Harangozó Gábor István közbeszól.), amelyeket aztán egy… 
(Farkas Sándor: 2004-ben?) Nem, most, jelenleg, egy évvel ezelőtt… 

 
ELNÖK: De visszavettük! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, amit aztán egy 

elképesztő jogi hercehurcával és nagyon érdekes megoldásokkal visszavettek. 
De ez mindenesetre jól mutatja, hogy két fél minimum egyenrangúan érintett 
ezen bűnökben. Én ezt csak a jegyzőkönyv miatt szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: A jegyzőkönyv miatt olyat elmondani, hogy az egyik fél 

privatizálta, tönkretette, a másik meg helyre akarja állítani a több száz éves 
hagyománnyal rendelkező nemzeti ménesbirtokot, ezeket a cselekedeteket 
egyenlőségjellel összekötni szerintem azért súlyos tévedése a Jobbiknak. Mi 
azt értjük, hogy a Jobbik alapvető politikai stratégiája sajnos itt most egy 
szakmai kérdésben újra visszatükröződik, márpedig az, hogy egyik kutya, 
másik eb, a Fidesz sem jobb az MSZP-nél (Magyar Zoltán: Úgy van!), ezt az 
üzenetet viszi végig. Ez ellen mi természetesen tiltakozunk. Éppen a jelenlegi 
helyzet az, amelyben miniszteri biztos felügyeli, hogy helyreállítsuk azt a több 
száz éves rendet, ami Mezőhegyes környékén és egyáltalán a lónemesítés, -
nevelés környékén létezik. 

Megjegyzem, hogy az azért elég furcsa, hogy most azok kritizálják a 
jelenleg folyamatban lévő helyzetet, akik egyébként eddig azt siratták, hogy 
odavan Mezőhegyes, az ottani gazdálkodók, a lóállomány, az infrastruktúra és 
minden. Most egy markáns lépéssel a kormány úgy döntött, hogy tényleg 
állítsuk vissza azt a rendet, amit őselődök kigondoltak a magyar lónemesítés, 
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lótenyésztés érdekében, és ezek után pedig elkezdik kritizálni ezt a folyamatot. 
Roppant nehéz így valamit is jó szándékkal tennie ennek a kormánynak.  

Mi azért bízunk benne, hogy a végeredményt a társadalom mégiscsak 
értékelni fogja annak ellenére, hogy az ellenzék a jócselekedetet sem tudja 
érdemileg jónak minősíteni.  

(Jelzésre:) Kezek újabb sorát látom. Farkas Sándornak adok szót. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egy nagyon 

rövid megjegyzést és meghívást szeretnék tenni a Mezőgazdasági bizottság 
tagjainak: szívesen látom a Mezőgazdasági bizottságot Mezőhegyesen, hogy 
élőben, testközelből tapasztalják meg, hogy miről van szó. Arra kérem majd az 
elnök urat, hogy amennyiben erre lehetőség lesz, akkor éljünk vele. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ritka, amikor jótállóan egyetértek azzal, 

hogy kihelyezett ülést tartsunk, mert képviselőtársunk rendre hiányosan 
érkeznek meg ezekre az ülésekre a tapasztalatom szerint, de ebben az esetben 
azt mondom, ámbár legyen, és amikor Farkas Sándor miniszteri biztosként is 
úgy látja, hogy ott megfelelő a környezet és megfelelőek a körülmények, jelölje 
majd meg ebben a félévben ezt az időszakot (Farkas Sándor: Lehet 
bármikor!), és szívesen elmegyünk egy kihelyezett ülésre a testközeli 
élmények szerzése miatt.  

Magyar Zoltán továbbra is fenntartja… (Magyar Zoltán bólint.), még 
ezen indoklás után is fenntartja hozzászólási szándékát. (Derültség.) 
Megadom a szót. 

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

nagyon röviden. Csak azért kell újra hozzászólnom, mert éppen az ellenkezője 
igaz annak, amit ön elmondott. A Jobbik álláspontja mindig is az volt ezzel 
kapcsolatban, hogy támogatjuk azt, hogy az állam itt komoly szerepet 
vállaljon, hogy megmaradjon a ménesbirtok, hogy fejlődjön, a tangazdasági 
iránnyal is egyetértettünk, olyannyira, hogy ezt a sajtóban, a parlamenti 
felszólalásokban is, itt, bizottsági ülésen is rendre elmondtam, nyilvánosságra 
hoztuk. Problémánk kizárólag azzal volt, hogy a Fidesz-kormány 
privatizációra kiírta ezeket a területeket, amelyeket – lássuk be! – jórészt helyi 
fideszesek vásároltak meg, majd az ő kárpótlásukra egy eddig ismeretlen 
módon brutális összegeket fordított az állam. Ha józanul és időben 
gondolkodtak volna, akkor az adófizetőknek százmilliókkal kevesebbe került 
volna ez a tangazdaság. Csak ezt bíráltuk.  

 
ELNÖK: Természetesen értem, opponálom a véleményét.  
Van-e még további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, 

akkor az előterjesztőnek adok szót.  

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
hozzászólásokat, köszönöm szépen a kritikai észrevételeket is. Itt 
tulajdonképpen hogyha bármilyen kritikát meg is fogalmaz a Fidesz-KNDP 
képviselőcsoportja, egy dolgot kell eldönteniük: támogatják-e magát a célt 
(Zúg a hangosító berendezés.), hogy megvédjük a közvagyont. Itt nem 
Mezőhegyest támadta senki, tehát alapvetően, én úgy tudom, nem ennek a 
vitatásáról volt szó, hanem arról, hogy mi legyen a hosszú távú sorsa.  
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Azért érdekesek azok a gondolatok, amelyeket elmondanak itt, mert 
Font elnök úr elmondja, hogy az MSZP tette tönkre. Tudtommal nem. A 
Fidesz tette tönkre, amikor elkezdte kiadni a földet, sőt nevetséges a helyzet. 
Gondoljon bele, Farkas képviselőtársam, az történt, hogy működött, volt egy 
működőképes rendszer, nem kellett bele közpénz, fenntartotta a 
munkahelyeket, önök ezt szétverték, majd milliárdokat toltak bele, hogy 
ugyanazt a rendszert rekonstruálni tudják. Hát, idáig ez működőképes volt. 
Ennek ellenére többen az ellenzéki sorokból azt mondtuk, hogy támogatandó 
az a cél, hogy ilyen jellegű mintagazdaságok jöjjenek létre, de nagyon 
tanulságot, hogy miért nem Zászlós Tibortól vették vissza a földet, vagy miért 
nem Csányi Sándortól vették vissza a földet.  

Azt mondja Farkas képviselő úr, hogy ne feledje, hogy honnan jött. 
Kérem, ezt én is mondhatom önnek. (Derültség az ellenzéki képviselők 
soraiban.) 2001-ben ki privatizálta a piszkos 12-t? Ki kezdte el az állami 
gazdaságok eladását? Itt most nem arról van szó, hogy mi lesz a földdel, itt 
most arról van szó, hogy van egy cég, amit felduzzasztanak rettenetesen sok 
pénzzel, lekötik oda az államnak a földjét használatra, és a cégnek a 
tulajdonjogát, ami közpénzből jött létre, meg tudja-e védeni utána az állam. 
Ez az előterjesztés erről szól.  

Önök úgy csinálnak, mintha örökre, míg ez a jóisten van az égben, önök 
lennének majd hatalmon, pedig szembesülni kellene azzal, hogy ez könnyen 
változhat, és hogyha saját magukban meg is bíznak – én ezt nem teszem, 
nézzék el nekem –, ha önök meg is bíznak magukban, hogy nem akarják majd 
ezt eladni, akkor gondoljanak arra hogy bárki bármikor a jövőben magát a 
céget, úgy, mint ahogy önök tették 2001-ben, eladhatja az összes állami föld 
használatával együtt, és hiába van biztosítva az állami földnek a tulajdonjoga, 
hogy az az államé, majd akkor is 50 évig használhatja valaki, aki megszerezte, 
és majd az akkori kormány meg rágódhat rajta, hogy mi legyen vele. 
Gondoljanak bele, hogy önök mit szenvednek a Nyerges-Simicska-földekkel!  

Önök ezzel az előterjesztéssel egyetlen dolgot tudnának elérni: azt, 
hogy az állam megtartsa azt a vagyont, amit közpénzből beletoltunk. Önnek 
személy szerint, Farkas képviselő úr, egy csomó munkája van ebben 
tudomásom szerint, egy csomó érzelem és idő, önnek nem érdeke az, hogy ez 
garantáltan megmaradjon? Ön azt akarja támogatni, hogy esetleg egy 
következő kormány majd magát a céget eladja? Hogyha nem, akkor én azt 
kérem, hogy támogassa a tárgysorozatba vételt, tegyék meg a kodifikációs 
javaslataikat, hogy miben kell önök szerint módosítani, hogy az ne így legyen, 
hogy ne valósulhasson meg, hogy lehet kijavítani, hogyha valamit nem 
értettek, és ennek megfelelően ez a jogszabály biztosíthatja annak a 
lehetőségét, hogy a közpénz közfeladatokat lásson el hosszú távon, és a 
mezőhegyesi ménesbirtoknak pedig a hosszú távú jövője az legyen, hogy 
valóban a magyar állam tudja közcélok érdekében fenntartani. Köszönöm a 
szót, elnök úr.  

További reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Már Magyar Zoltán képviselőtársamnál is 
láttam, hogy igazából az bántja, hogy a Fidesz kormányoz, és nem a Jobbik 
(Magyar Zoltán közbeszól.), és most ugyanezt vélelmezem az LMP 
képviselőjénél, Sallai R. Benedeknél. Szóval az a helyzet, hogy azért olyat ne 
állítsunk, hogy ha netán most hoznánk a képviselő úr javaslatára egy 
jogszabályt, a benyújtott törvényjavaslatot, ez örök időkre megvédené ezt a 
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vagyont, függetlenül attól, hogy utána milyen kormány jön. (Sallai R. 
Benedek: Kétharmados!) Én nem beszélek itt Fidesz- vagy MSZP- vagy nem 
tudom milyen kormányról, de azért tisztázzuk: egy kormányzás egy nagy erő, 
hogyha akarja, akkor fogja, és eladja az állami vagyon azon részét, amelynél 
arra gondol, hogy eladja (Sallai R. Benedek: Ezért kell kétharmaddal védeni! 
– Magyar Zoltán: Ez csak önöknél megy így!), és hogyha akarja, akkor 
elkezdi gyűjtögetni az állami vagyont, úgy, mint ahogy egyébként a mi 
kormányunk teszi mondjuk a Mol-részvények visszavásárlásával, az 
energiaszektor visszavásárlásával, a szolgáltató rendszerek visszavásárlásával, 
hogy csak néhány vagyongyűjtési mozdulatát említsem meg a kormánynak. 
(Sallai R. Benedek: Termőföldek!) Ez nem azt jelenti, hogy egy törvénnyel 
meg lehetne akadályozni. Természetesen ezen politikailag lehet vitatkozni 
(Magyar Zoltán közbeszól.), de érdemi és értelmi indítvány emögött 
szerintem nincs. Megjegyzem, hogy magában az indítványban azt mondja, 
hogy a mintagazdaságokhoz rendelt vagyon védelmében, és azért több 
mintagazdaság esetében, amely nevesítésre került, nincsen semmilyen 
hozzárendelt vagyon, nincsen semmilyen hozzárendelt vagyon. Úgy néz ki, egy 
lesz, amely a magyar lósportot, lovászatot és lótenyésztést akarja megmenteni, 
és mint említettük, miniszteri biztos kinevezésével próbáljuk ezt megtenni, ott 
kell hogy rendelt vagyon legyen, lesz is.  

Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak annyi 

pontosítással szeretnék képviselőtársamnak reagálni, hogy a Fidesz semmit 
nem vert széjjel Mezőhegyesen. (Sallai R. Benedek: Nem! Soha!) Az a cég 
1784 óta mindig állami cég volt, a mai napig is az. Hogy a „Földet a 
gazdáknak!” programba bekerült, és aztán ezt felülbíráltuk, és visszakerül az 
eredeti állapotába, ilyen szempontból a Fidesz semmit nem vert szét. Annak a 
hanyag gazdálkodásnak, ami 2004 óta folyt Mezőhegyesen, megvannak a 
bizonyítékai, ezt határozottan szeretném mondani a jegyzőkönyvbe, semmit 
nem vert szét a Fidesz. A Fidesz… Amit oda most úgymond, a magyar 
kormányzat támogatásként, tőkesegítségképpen befektet és be fog fektetni, az 
pont ennek a megerősítését szolgálja. De majd akkor személyesen, a 
helyszínen szívesen belemegyek a részletekbe.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazáshoz jutottunk. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja a T/13327. számú törvénymódosítás tárgysorozatba 
vételét. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 4 szavazatot látok. Aki 
nem támogatja ezt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 7 nem.  

A bizottságunk nem vette tárgysorozatba az imént tárgyalt indítványt.  

Az állatvédelem hatékonyabbá tételéről szóló H/13326. 
számú határozati javaslat 

A második tárgysorozatba vételi indítványra térünk rá, ez pedig az 
állatvédelem hatékonyabbá tételéről szóló határozati javaslat, amelyet Egyed 
Zsolt jobbikos képviselőtársunk nyújtott be, itt is van a benyújtó, úgyhogy 
megadom a szót a képviselő úrnak mint előterjesztőnek.  
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Egyed Zsolt szóbeli kiegészítése 

EGYED ZSOLT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, tisztelt 
elnök úr. Üdvözlöm a tisztelt bizottságot! A javaslatom több témára is kitér az 
állatvédelem kapcsán, és azzal szeretném kezdeni, ami talán a legfontosabb 
ebben a javaslatban. Itt szerepel az, és az indoklásban is leírtam, hogy 
körülbelül 1 milliárd forintos összegből meg lehetne akadályozni, illetve gátat 
lehetne szabni annak a lehetetlen helyzetnek, ami ma Magyarországon a 
kóbor állatokkal kapcsolatban van, és itt főleg a kóbor kutyákról beszélünk. 
Én úgy gondolom, hogy most Magyarországon két út áll előttünk ebben az 
ügyben: választhatjuk azt az utat, amit Ausztria választott, ahol egy normális 
rendszer működik, vagy választhatjuk azt az utat, amit Románia, aki szokott 
arra járni, nagyon jól tudja, hogy ott mi a helyzet.  

Én úgy gondolom, hogy ennek a prevenció a lényege, tehát szükség 
lenne Magyarországon egy olyan, az országra kiterjedő ivartalanítási akcióra, 
ami gátat szabna ennek, illetve – ahogy a javaslatban is leírtam – lehetne ez 
alól mentesülni, mert nyilván vannak tenyésztők, akik komoly munkát 
végeznek ebben a tekintetben, de aki tenyésztői igazolvánnyal nem 
rendelkezik, és ragaszkodik ahhoz, hogy ivaros kutyája legyen, annak az 
embernek, én igenis azt mondom, hogy valamilyen szinten anyagilag is 
felelősséget kell vállalnia. Itt a végcél az lenne, hogy azok a kutyák, amelyeket 
házőrzés céljából vagy egyéb célzattal tartanak, ellenőrizhetőek legyenek, 
ennek pedig egyetlenegy módja van: hogy egy olyan ivartalanítási akció legyen 
az országban, ami egyébként költség szempontjából hosszú távon vagy már 
akár középtávon is megtérül. Ugyanis jelen pillanatban mi a helyzet? 
Bekerülnek ezek a kóbor kutyák vagy egy ebrendészeti telepre, vagy jobb 
esetben bekerülnek egy privát menhelyre, és ott próbálnak nekik gazdát 
találni, és azt kell hogy mondjam, hogy ezek az alapítványi vagy egyéb 
forrásokból finanszírozott menhelyek, állatmenhelyek iszonyatos munkát 
végeznek, és gyakorlatilag amíg itt állami szinten nem történik valami 
intézkedés, szélmalomharcot vívnak, ugyanis gyakorlatilag minden bekerülő 
kutya helyére, amelynek gazdát keresnek, van három másik, tehát más 
megoldás ebben nincs. Én úgy gondolom, hogy ezt költségvetési keretből meg 
kell lépni, és számításaim szerint 1 milliárd forintból ez a probléma 
országosan kezelhető lenne.  

A másik nagyon fontos dolog, ami még szerepel a javaslatomban, hogy 
ezeknek a menhelyeknek, amelyekről az előbb beszéltem, amelyek tényleg a 
saját forrásaikból, illetve olyan forrásokból, amikhez hozzá tudnak jutni, 
tartják fenn ezeket a menhelyeket, elengedhetetlen, hogy valami állami 
támogatásban részesüljenek, és a szakmának az a véleménye, hogy az 
ebrendészeti telepek kárára inkább ezeket a menhelyeket kellene támogatni, 
ugyanis én úgy gondolom, és minden állatvédő úgy gondolja, hogy ez a 
humánus és távolra mutató megoldás.  

Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy már iskoláskorban letegyük a 
normális állattartás és az állatvédelem alapjait, ezért – ahogy meg is 
fogalmaztam – a természetvédelmi tantárgyak tananyagába bele kell venni 
egy olyan alapszintű állatvédelmi oktatást, hogy a gyerekek már az iskolában 
közel kerüljenek ehhez a dologhoz. 

Végezetül a javaslatban szerepel az is, amire nagyvonalakban már 
kitértem, hogy a kutyatartók részére az általuk tartott eb vonatkozásában 
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olyan ivartalanítási kötelezettséget kell előírni, amely alól tényleg csak illeték 
megfizetésével, illetve tenyésztői igazolvánnyal lehetne mentesülni.  

Ez tehát a javaslat, és ezek nem csupán az én gondolataim, hanem 
nagyon hosszú egyeztetések alapján született, számtalan állatvédő 
szervezetnek ezek a kérései, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy ennek 
tükrében a javaslatomat támogatni szíveskedjenek, mert úgy gondolom, egy 
évtizedek óta tartó problémára tudunk ezzel pontot tenni. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok kérdése, hozzászólása 
következik. (Jelzésre:) Igen, Dankó Béla! 

 
DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyed Zsolt 

képviselőtársunk határozati javaslatával kapcsolatban arra szeretném felhívni 
a figyelmet, hogy én azt gondolom, hogy részben nyitott kapukat dönget. 
Elvitathatatlan a civil szervezetek szerepe, mint ahogy az élet más területein 
is, itt is nagyon hasznos munkát végeznek, de azt tudjuk és látjuk jól, hiszen a 
mi környezetünkben is vannak ilyen szervezetek, hogy pályázati források 
rendelkezésükre állnak ahhoz, hogy a tevékenységüket végezzék, nagyon sok 
segítséget kapnak, és állami segítséget is kaphatnak hiszen az idei 
költségvetésben is 30 millió forint áll rendelkezésre arra, hogy 
infrastrukturális fejlesztéseket, felújításokat végezhessenek el ezek a telepek, 
amelyek megfelelnek a jogszabályi kötelezettségnek.  

Az ivartalanítás – hogy a következő bekezdésre térjek rá – valóban a 
leghumánusabb eszköze a probléma kezelésének, de itt is felhívnám 
képviselőtársam figyelmét egy már 2013-ban elindított programra, amelynek 
a neve is az, hogy Program a menhelyi kutyák ivartalanításáért. Ebben a 
programban az Állatorvostudományi Egyetemmel együttműködésben zajlik az 
ivartalanítás, ez a program ebben az évben is folytatódik, tehát ez egy élő 
program és élő gyakorlat.  

A szemléletformálás szintén nagyon fontos, ez szintén egyértelmű. 
Ebben a NÉBIH jelenleg is partnere a szervezeteknek, elkötelezett az 
állatvédelmi oktatás fejlesztésében, és tesz is a népszerűsítéséért, ehhez 
támogatást tud biztosítani akár a civil szervezeteknek is. És arra is szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy szintén az Állatorvostudományi Egyetemen az idei 
évtől kezdődően tantárgy lesz az állatvédelem.  

A kötelező ivartalanítással kapcsolatban arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy bizonyára egyetértünk abban, hogy a kutyák nem sorolhatók 
alapvetően a haszonállati kategóriába, általában – kivéve pont a tenyésztőket 
– nem haszonállatként tartják őket, hanem házi kedvencként, hobbiállatként, 
és elvitathatatlan, hogy érzelmi kötődésük van a tulajdonosoknak ezekhez az 
állatokhoz. Én tehát azt gondolom, hogy azt előírni, hogy kötelező minden 
kutyát ivartalanítani, kivéve, ha valaki tenyészteni akarja, és illetéket fizet 
ezért, ez azt fogja eredményezni, ezt előre tudom vetíteni, hogy sűrű, tömött 
sorokban fognak itt tüntetni az állattartók a parlament előtt, ha ez netán 
véletlenül megszavazásra kerülne, és én magam is köztük lennék mint 
kutyatulajdonos. Szerintem ez egy embertelen és nem jó megoldás, nem jó 
javaslat.  
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Részben tehát a képviselő úr által javasoltak már a gyakorlatban 
megvalósultak vagy folyamatban vannak, az utolsó pont pedig szerintem 
életszerűtlen. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Nem nagy meglepetés, teljesen egyetértek a benyújtott javaslattal, és Dankó 
Béla képviselőtársam szavaira mindenképpen reagálnom kell, mert itt azért 
elhangzottak olyan gondolatok, amelyek szerintem egyáltalán nem valósak 
vagy nem felelnek meg a mai helyzetnek.  

Én örülnék, ha a társadalom felnőtt volna ehhez a problémához, az 
ebek, kutyák tartásával kapcsolatos problémához, de sajnos láthatjuk, hogy a 
társadalom egy jelentős része nem képes felelős állattartóként viselkedni, és 
ezért szükséges ezt bizonyos jogszabályi keretek közé helyezni. Tény, hogy 
érzelmi alapon állunk – legtöbbünk legalábbis – a saját kutyánkhoz, és ez így 
is van rendjén, de én nem hiszem, hogy felelős állattartók ezért tüntetnének, 
sőt ha ismerik valamennyire a kutyák biológiáját, én inkább azt jelenteném ki, 
hogy éppen az a felelőtlen állattartó, aki ivaros állatot tart. Egy ebnek, ha 
nincs módja párt találni, szaporodni, kifejezetten egy folyamatos késztetést, 
egy rossz közérzetet jelent az, hogyha a környékén ivarzó egyedet észlel, és 
mégsem képes hozzá eljutni, ilyen szempontból én tehát azt tartom 
embertelennek, aki úgy tart ivaros állatot, hogy ezt a lehetőséget nem akarja, 
mondjuk a felelős hozzáállásával együtt sem akarja, nem tudja biztosítani az 
eb számára, így szerintem ebből tüntetések nem lennének. És ha 
belegondolunk, amikor az ebekkel kapcsolatosan utoljára az előző ciklusban 
egy komoly törvénymódosítás volt, itt a helyi ebadó bevezetésének a 
lehetőségére gondolok, az is egyértelműen tartalmazza ezt, csak az 
önkormányzatok legtöbb esetben nem élnek ezzel a lehetőséggel.  

Én is úgy gondolom, hogy ezen telepek komoly közfeladatot látnak el, 
így az a 30 millió forint, ami rendelkezésre áll majd a jelen évben a telepek 
felújítására, az nevetségesen kevés. Tényleg komoly közfeladat, közteher hárul 
ilyen formában rájuk. Az ivartalanításnál pedig el kell mondani, hogy a 
javaslat nem arról szól, hogy a menhelyi kutyák ivartalanítását segítsük elő, 
hiszen az valóban javarészt adott, hanem itt egy teljes társadalmi szintű 
ivartalanítási lehetőséget szeretnénk megnyitni azokban az esetekben, ahol 
nem a tenyésztés a cél. Ilyen formában tehát a Jobbik frakciója természetesen 
támogatja az előterjesztést.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, ha a 

jegyzőkönyv kedvéért rögzítésre kerülne a kérdés és a válasz. Szeretném 
megkérdezni az előterjesztőt, hogy a Jobbiknak vagy a Jobbikhoz közel álló 
személyeknek van-e érdekeltsége menhelyüzemeltetésben. Ez egy kérdés, 
válasz.  

A véleményem pedig az, hogy félelemkeltő a Jobbiknak a szemlélete. 
Tehát az, hogy a Jobbiknak mindenről a kasztrálás jut eszébe (Derültség a 
kormánypárti képviselők sorában.), hol a cigányokat akarják kasztrálni, hol a 
kutyákat, majd később minket, utána meg egymást (Derültség a 
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kormánypárti képviselők sorában.), ez szerintem egy rossz folyamat. 
Köszönöm, elnök úr. (Derültség a kormánypárti képviselők sorában.) 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dankó Béla! 
 
DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az alelnök úr 

véleményével nem tudok egyetérteni, tehát azzal, hogy ő általánosít, és azt 
mondja, hogy a magyarországi ebtartók felelőtlenek, és nem érettek arra, hogy 
állatot tartsanak (Magyar Zoltán: Sokuk!), abszolút nem tudok egyetérteni. 
Egészen biztos, hogy mint mindenhol az élet területén vannak kivételek, és 
vannak, akik felelőtlenül állnak hozzá ehhez az ügyhöz is, és nem kellő 
felelősséggel tartják az ebet, ebből adódóan vannak problémák, de ezen 
kivételek okán a teljes ebtartó-társadalmat kvázi büntetni, és olyan 
szabályokat hozni, amellyel, én azt gondolom, nem tudnának egyetérteni – és 
itt visszatérek arra, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy szintén rosszul 
méri fel az alelnök úr az ebtartók hozzáállását ahhoz a kérdéshez, hogy 
kötelezően ivartalanítani kellene a kedvenceiket –, egészen biztos vagyok 
benne, hogy meglepődne az eredményen, hogyha valóban így gondolja, hogy 
ennek örülnének. Köszönöm.  

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

Pócs János képviselőtársamnak ezt a fajta poénkodását vissza kell utasítanom. 
Szerintem… (Pócs János: Ez nem poén volt! – Közbeszólás a kormánypárti 
képviselők soraiból: Ez tény volt! – Pócs János: Nem poénnak szántam!) 
Szerintem az ebeknek és az egyéb állatoknak a szenvedése egyáltalán nem 
tartozik abba a kategóriába, amellyel itt viccelődnünk kellene, inkább tényleg 
a megoldásokra keressünk válaszokat, azokat keressük meg!  

Én természetesen nem azt állítottam, hogy minden állattartó felelőtlen, 
sőt hála istennek szerintem a felelős állattartók aránya felé billen a mérleg, de 
sajnos nagyon sokan vannak még, akik nem nőttek fel ehhez a feladathoz, és 
szó nincs arról, hogy kötelezve lennének, egy járulék megfizetése után 
természetesen lehet ez alól mentesülni. Ugyanakkor a szennyező fizet elvét, 
úgy gondolom, itt is érvényesíteni kell, tehát aki ivaros ebet tart, az 
valószínűleg jobban hozzájárul ahhoz a költséghez, nagyobb arányban 
hozzájárul ahhoz a költséghez, amely a kóbor ebekkel kapcsolatban az 
össztársadalomra hárul. Ilyen formában ezt próbáljuk meg kivenni, és inkább 
azokkal fizettessük meg ezt a pluszköltséget, akik elvileg hozzájárulhatnak 
azzal, hogy ivaros ebeket tartanak. A javaslat ezen része tehát így pontos.  

 
ELNÖK: Na most, mert a Jobbik mostanában mindenkivel cukin akar 

viselkedni (Derültség.), azért azt nem azt jelenti, hogy amikor gyűlölték a 
zsidókat, és erre lépten-nyomon utalást tettek, amikor gyűlölték a 
cigányságot, és erre lépten-nyomon utalást tettek, az az időszak nem történt 
meg, és most már felejtsük el. Az az idézet tehát sajnálatos módon, amit Pócs 
János megtett, azért dokumentálva fellelhető a Jobbik-magatartásban. Most 
ne tessenek úgy csinálni, mintha az az idő nem történt volna meg (Magyar 
Zoltán: Elnök úr, ezt vissza kell utasítanom! – Pócs János: Ez 
kampányprogram volt, ez kampányprogram volt!), bármennyire cukin 
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szeretnének viselkedni mostanában a társadalom minden rétegével 
kapcsolatban.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, vissza kell 

utasítanom minden elhangzott vádját... 
 
ELNÖK: Akkor a Jobbik eddigi… 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …a zsidósággal és a 

cigánysággal kapcsolatban… 
 
ELNÖK: …életét tessék visszautasítani! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem hiszem, hogy 

tőlem vagy bármelyikünktől hallhatott olyat, ami felhatalmazza arra, hogy 
ilyeneket állítson és ilyeneket hazudjon, és nagyon sajnálom ezt a stílust, mert 
a mezőgazdasági bizottsági ülésekre eddig ez nem volt jellemző. Én csak azt a 
poénkodást utasítottam vissza, amit Pócs János képviselő úr megengedett a 
szenvedő állatokkal és a felelőtlen gazdákkal kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Hát, a stílusváltás hoz ilyen kellemetlen szituációkat is, ezt 

meg kell tanulnia a Jobbiknak is. (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, csak azt szeretném megjegyezni, hogy 

nem poénkodásnak szántam. (Magyar Zoltán: Hát, ettől csak rosszabb!) Ez 
tény. A Jobbiknak a programjában benne volt a cigányokkal kapcsolatos 
kasztrálás, hogy milyen feltételekkel, az egy másik történet. Benne volt a… 
(Magyar Zoltán: Nem igaz!) Ha ezt a Jobbik letagadja (Magyar Zoltán: Nem 
igaz!), akkor megint megölte a régi lelkét. (Magyar Zoltán: Tanulj meg 
olvasni! – Egyed Zsolt: A szexuális bűnözőkkel kapcsolatban volt!)  

 
ELNÖK: Javaslom, hogy térjünk vissza a napirendi ponthoz, ezek a 

leágazások esetleg majd történészi elemzéseket követelnek meg. Kérdezem, 
hogy van-e további kérdés, észrevétel a tagok részéről. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs.  

Most újra megadom a szót viszonválaszra az előterjesztőnek.  

Egyed Zsolt reflexiói, válaszai 

EGYED ZSOLT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Érdeklődve hallgattam itt ezeket a kitérőket, de térjünk vissza a kutyákhoz 
meg a macskákhoz, én azt javaslom. (Farkas Sándor: Már macska is van?) 
Amit itt a képviselőtársam megjegyzett, a 30 millió forintról el kell mondani – 
és ezt Magyar Zoltán képviselőtársam is elmondta –, hogy 30 millió forint 
iszonyatosan kevés pénz ahhoz, hogy menhelyeket felújítsanak, és normális 
mederbe tereljenek. A tisztelt Mezőgazdasági bizottság tagjai bizonyára 
mindannyian tisztában vannak azzal, hogy egy menhelynek milyen előírásai 
vannak, hogy kell lenniük karanténblokkoknak, egyébnek, tehát nagyon 
komoly munkát és nagyon komoly építőipari tevékenységet igényel az, hogy az 
olyan állapotban legyen, hogy vállalható legyen és működtethető legyen.  
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Pócs képviselőtársamnak válaszolva: mi nem vagyunk érintettek 
semmilyen alapítványi menhelynek az üzemeltetésében, igaz, van olyan 
tagunk, aki alkalmazottként menhelyet vezet, de ő ezt fizetésért teszi, és 
állatszeretetből. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre is 
válaszoltam.  

Viszont arra, amit Dankó képviselőtársam mondott, hogy 
felháborodnának a kutyatartók, hogyha ivartalanítani kellene a kutyákat, én 
nem hiszem, képviselőtársam, ugyanis gondoljon bele abba, hogy ezek a 
rendszerek számos nyugat-európai országban működnek, és én például 
rengeteget járok rokoni kapcsolataim miatt is Ausztriában, ott senki sincs 
felháborodva, hanem tudomásul veszik, hogy tulajdonképpen azon kívül, amit 
Magyar Zoltán képviselőtársam elmondott, azért is jó a kutyának, ha 
ivartalanítva van, mert számos egészségügyi problémának a megelőzése lehet 
ez, például hogy különböző daganatos betegségek alakuljanak ki egy kutyának 
a szervezetében. Ennek én tehát csak a pozitív oldalát látom. Nyilván azért 
nyújtottam be javaslatként is a tisztelt Ház elé, illetve ide a bizottsághoz 
először, hogy erről vitatkozzunk. Én nem hinném, hogy tömegek tüntetnének 
a parlament előtt azért, mert ivartalanítani kell a kutyákat, viszont ha 
visszaemlékeznek, pont egy évvel ezelőtt azért tüntettek tömegek a parlament 
előtt, mert annyira elszaporodtak az állatkínzásos esetek, hogy már nem 
tudták ezek az állatvédők feldolgozni.  

Egy másik részről is szeretném megközelíteni, tisztelt képviselőtársaim: 
ez puszta matematika. És most ne Budapest V. kerületéből induljunk ki, 
induljunk ki mondjuk egy északkelet-magyarországi vidéki településből, Mari 
néninek vagy Pista bácsinak kiszökik Buksi a kertből, összetalálkozik egy 
másik kutyával, Buksinak lesznek hatos-nyolcas ikrei, ezt meg tudja tenni egy 
évben kétszer, az már mondjuk 12-14 vagy 16 kutya adott esetben, és azok a 
kutyák, hogyha nem kerülnek megfelelő gazdához, egyéves koruk előtt 
ivarérettek lesznek. Tehát így, hogyha matematikai alapon megközelíthetjük, 
nyugodtan kiszámolhatja bárki, hogy pár éven belül, sőt egy-két éven belül 
nagyon közel leszünk a romániai helyzethez, vagy akár meg is tudjuk előzni 
azt.  

Én ezt az előterjesztést vagy ezt a javaslatot pusztán jó szándékból 
tettem meg, én nem kívántam ilyen politikai csatározásba belemenni. Én úgy 
gondolom, hogy ez fontosabb téma annál, hogy arról beszéljünk, hogy ki mit 
mondott a cigányokról vagy egyéb társadalmi csoportokról, nem erről szól a 
javaslat, tisztelt képviselőtársaim, hanem arról, amiről beszéltem. Én úgy 
gondolom, hogy mint állatvédő és állattartó is, és mint rengeteg állatvédelmi 
szervezettel kapcsolatot tartó ember én úgy gondolom, hogy ez fontosabb 
téma annál, hogy ilyen rosszízű viccekkel próbáljuk elütni. Kérem tehát, önök 
is kezeljék megfelelő komolysággal. Köszönöm szépen.  

További hozzászólások 

ELNÖK: Az előterjesztő is és Magyar Zoltán is azt mondta, hogy még az 
érintett állatoknak is jó lenne ez az eljárás. Én Csányi Vilmos etológustól azt 
figyeltem meg, hogy véleménye szerint néhány emberöltő, és a kutyák meg 
fognak szólalni, kommunikálni fognak. Tartok tőle, hogy ezt a néhány 
emberöltőt még ki kell várni, hogy megkérdezzük tőlük, hogy ők is így látják-e, 
hogy ez nekik is helyes lenne (Magyar Zoltán: Hát, ez nagyon szakmai!), 
addig is egyelőre a Fidesz-frakció, illetve a képviselőcsoportunk ezen része 
nem támogatná ezt a típusú direkt ivartalanítási eljárást.  
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Amennyiben további kérdés, észrevétel nincsen… (Jelzésre:) Pócs 
János, röviden. 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném 

megkérdezni, mert elhangzott, hogy a Jobbik tagjai között van, aki menhelyet 
vezet, ezért meg szeretném kérdezni, hogy ki ez a személy, és hol van a 
menhely.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán, majd az előterjesztőnek később 

adok még lehetőséget a viszonválaszra. Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, konkrétan 

nem igaz, amit elmondott. Éppen a Fidesz hozta be azt a jogszabályt, amely 
ugyanezen logika alapján készült, csak nem kötelező az önkormányzatokra 
nézve, de ha az önkormányzat úgy dönt, akkor bevezethető, és ezek után nem 
is értem, hogy akkor hogyan lehet azzal érvelni, hogy várni kell, amíg a kutyák 
megszólalnak. Három évvel ezelőtt nem vártak vele, elnök úr.  

 
ELNÖK: Mi nem állítottuk, hogy ez a kutyáknak jó. Változatlanul az az 

eljárás, amelyben gyakorlatilag illetékfizetési kötelezettséggel terhelnék 
(Magyar Zoltán: Ezt megszavaztuk!) mindazokat, akik ennek kötelezően 
nem vetik magukat alá, ezzel az eljárással különösen nem értünk egyet. 
(Magyar Zoltán: Megszavaztuk, elnök úr, itt a bizottságban!) 

Az előterjesztőnek adok szót.  
 
EGYED ZSOLT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, tisztelt 

elnök úr. Pócs képviselőtársamnak válaszolnék. Ormos Tas vezeti mintegy fél 
éve a sárospataki menhelyet, mert ott volt egy elég komoly probléma, és hála a 
jóistennek mióta ő vezeti a menhelyet, azóta beállt a normális létszám, és rend 
van a menhelyen. Tehát egyrészt erre a kérdésre válaszolnék.  

Másrészt pedig az, hogy most megvárjuk, amíg a kutyák megszólalnak, 
ez… Jó, most ez egy poénnak elmegy egyébként, de én úgy gondolom, és 
tartom magam ahhoz, hogy igenis aki nem hajlandó ivartalanítani a kutyáját, 
az vállalja érte a felelősséget! Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
Ausztriában ezt megcsinálták kutyafajtákra például, fizetnek egy kis kutyára 
30-40 euró adót egy évben, de például egy staffordshire terrierre ezer euró az 
adó egy évre, és meg is lett a foganatja. Hogyha kimennek például Borsod 
megyében, Szabolcs megyében a szegregátumokba, tele van a környék 
staffordshire terrierrel és annak a keverékeivel a környék, és szabadon 
kószálnak, és arra még nem tértem ki az előbb, hogy ez közbiztonsági 
problémákat is felvet, mert előbb-utóbb ennek valószínűleg lesznek halálos 
áldozatai is. Én csak ennyit szerettem volna elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez megerősített abban, hogy ha a Jobbik 

kormányra kerülne, akkor az adóemelés kormánya lenne ezen szándék 
alapján. (Magyar Zoltán közbeszól.) 

Határozathozatal 

Szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 
indítványt. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja az indítványt? Az 
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kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodó van.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk nem támogatja a tárgysorozatba 
vételt. (Egyed Zsolt: Viszontlátásra!) Viszontlátásra! (Egyed Zsolt távozik.) 

A vadászati jog és a tájegységi határok kijelölésével 
kapcsolatos visszásságok kezelésének szükségességéről szóló 
H/13138. számú határozati javaslat 

A harmadik tárgysorozatba vételi indítványhoz érkeztünk: a vadászati 
jog és a tájegységi határok kijelölésével kapcsolatos visszásságok kezelésének 
szükségességéről szóló határozati javaslatot nyújtott be Magyar Zoltán 
képviselőtársunk. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. Ezt a problémát már számtalan esetben felvetettem az 
Országgyűlés előtt és a sajtóban is, sőt még konferenciát is szerveztünk rá, és 
ezeknek a tapasztalatai alapján úgy éreztem, hogy szükséges lehet parlamenti 
szintre is emelni, jogszabály-módosítás vagy éppen itt egy önálló indítvány 
keretében, határozati javaslat keretében tárgyalni az ügyet, hiszen számtalan 
esetben olyan ügyek, olyan esetek jutottak el hozzám, ahol a vadászati 
tájegységek, illetve a vadászterületek teljesen szakmaiatlan módon lettek 
újraosztva. Azt képzeljék el itt a bizottság tagjai, hogy ha adott esetben a helyi 
közösségek ellenében megjelent egy új, önökhöz, kormánypártokhoz jól 
köthető újgazdag orvosi-ügyvédi kör Budapestről vidéken, és megszerezte a 
korábbi vadászok elől a vadászterület-alakítási lehetőséget, és mondjuk jóval 
többet ígértek, mint a helyiek, akkor az államtitkár azzal tudta megvédeni ezt 
a helyzetet, hogy a Jobbik miért akarja megkárosítani a földtulajdonosokat, 
hiszen kevesebb bérleti díjat kapnak a korábbi használóktól; ha pedig az eset 
fordítva történt meg, és olyat hoztam fel, hogy az új kezdeményezés 
kevesebbet ajánlott, mégis nyert, akkor az államtitkár úr öt perccel később 
szemrebbenés nélkül teljesen más érvrendszerrel védte meg a döntést, tehát 
abszolút logikátlan döntéssorozatokkal találkoztam.  

A probléma, amelyet kezelni kívánok, kizárólag olyan esetekről szól, 
ahol a magyar állam rendelkezik földtulajdonnal, és döntő földtulajdonnal 
rendelkezik, azaz az ő döntésén múlt, hogy több kezdeményezés közül végül 
melyik vadászhat majd az adott területen húsz évig. Ezen esetekről beszélek, 
tehát nem arról, amikor két társaság nem tudott vita nélkül megegyezni, és 
problémáik vannak – olyannal is sokkal megkerestek –, én most kizárólag az 
állam felelősségét igyekszem firtatni, és a helyi, évtizedek óta jól működő, 
adósságot fel nem halmozó, az érintett földművesekkel jó viszonyban lévő, sőt 
a tagjaik közé befogadó társaságokról beszélek, az ő érdekeik sérültek Bács-
Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Csongrád, Pest, Heves, 
Somogy, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér megyékben, ezek 
jutottak el hozzám, van olyan megye, ahol három külön esetről is be tudok 
számolni. Ezek mindegyikét dokumentálva, írásban eljuttattam az illetékes 
miniszterhez, és az a közös az összes ügyben, hogy teljesen lényegtelen, 
semmitmondó válaszok érkeztek.  

Szeretném, ha ezt a zavaros állapotot ezen javaslat elfogadásával és egy 
parlamenti vitával tudnánk részletezni, kitárgyalni, felülvizsgálni, és egy olyan 
tiszta képet tudnánk teremteni, amely hosszú távon megnyugtató helyzetet 
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teremt a földtulajdonosoknak, a földön vadászóknak és a magyar államnak is, 
hiszen ne felejtsük el, hogy ez nemcsak a vadhúson és nemcsak a 
vadgazdálkodáson, nemcsak a tájon keresztül, hanem bizony akár külföldi 
vendégvadászokon keresztül is komoly bevételt jelenthet a magyar államnak is 
és a helyi közösségeknek is. Ilyen formában szeretném tehát, ha elfogadnánk 
ezt a javaslatot, és őszintén tudnánk ezekről a problémákról beszélni.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági tagoknak adok lehetőséget 
hozzászólásra. (Jelzésre:) Legény Zsolt! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Példás 

rövidséggel fogok fogalmazni: a Magyar képviselő úr által felvetett 
problémával kapcsolatosan én is, mi is kaptunk visszajelzéseket és 
megkereséseket, ezért azt gondolom, hogy mindenképpen támogatandó ez az 
előterjesztés, hogy legalább egy határozati javaslat formájában a Ház elé 
kerüljön, úgyhogy támogatjuk. Köszönöm.  

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

István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülésre felkészülve, elolvasva 
Magyar Zoltán képviselőtársam előterjesztését én azt gondolom, hogy ez 
minden, csak nem szakmai előterjesztés, és előrebocsátom, hogy a Fidesz-
frakció tagjait arra kérném, hogy ne támogassák magát a határozati javaslatot, 
illetve hogy tárgysorozatba vegyük, már csak azért is, hiszen most, 2017. 
március 1-jével indul az új vadászati – úgymond – időszak, és azt gondolom, 
amennyiben ez a politikai indíttatású határozati javaslat elfogadásra kerülne, 
az nagyon komoly zavart okozna a rendszerben. Én azt elfogadom, hogy adott 
esetben amikor lejárnak a tízéves bérleti szerződések, és egy új húszéves ciklus 
kezdődik, akkor nem lehet azt mondani, hogy szinte száz százalékban 
mindenhol megvan a konszenzus, tehát mindig lehet egy-két kiragadott példa, 
ahol adott esetben helyi feszültségek lehetnek, de én azt gondolom, hogy 
ebben a mostani jogi szabályozásban a polgári törvénykönyv a vadászati 
törvénnyel együtt lehetőséget biztosít és ad is a jogorvoslatra.  

Az, ami a határozati javaslatban Magyar Zoltán képviselőtársam 
részéről megjelenik, hogy a tájegységek gyakorlatilag szakmaiatlanul lettek 
kijelölve, illetve nem megfelelően lettek előkészítve a most induló húszéves 
ciklusra vonatkozó bérleti viszonyok, az nem felel meg a valóságnak, sőt azt 
kell hogy mondjam, hogy a ’96. évi vadászati törvénynek a különböző 
módosításaiban inkább az volt a jellemző, hogy politikától független, sőt a 
vadászati törvényre az volt a jellemző, hogy politikától független szakmai 
előterjesztések voltak, és ha jól emlékszem, a Jobbik több esetben támogatta 
is ezeket a módosításokat. Én azt gondolom, hogy a vadászati kultúra és a 
vadászati rendszer most fog igazából a helyére kerülni, hiszen az elmúlt 
évtizedekben maguk a vadászterületek nem szakmai alapon lettek kialakítva, 
hanem az adott téesznek a területén, mondhatni azt, hogy a téesz 
gazdálkodási területén téesz alapú vadásztársaságok voltak, amelyek az 
évtizedek alatt olyan jogosultságokat adtak az adott társaságokban lévő tagok 
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részére, illetve azt a látszatot keltették, hogy ezt mindig így szoktuk, akkor ez 
így helyén is van.  

Én gyakorló vadász családból származom, és én is most már több mint 
két évtizede gyakorló vadászként ebben a közösségben élve, azt gondolom, 
ismerem, legalábbis van rálátásom a gondokra és a problémákra, és számtalan 
olyan terület volt, hogy mi itt neveljük a vadat, és akkor a szomszéd területen 
meg meglövik a vadat, mert a vad átmozog. Ez azt is mutatta, hogy alapvetően 
ezek a vadászati területek nem szakmai alapon lettek akkor kialakítva, hanem 
– még egyszer, ismételve önmagamat – az adott téesznek a gazdálkodási 
területén voltak ezek kijelölve. Pont az új vadászati gondolkodás és a vadászati 
törvény, illetve a következő húsz évre való vadászati felkészülés azt előlegezte 
meg, hogy pont az Országos Vadgazdálkodási Adattár tudományos munkáját 
figyelembe véve, az adott megyéket, az adott területeket jól ismerő 
szakembereket bevonva kijelölték az elmúlt időszakban azt a vadászati 
tájegységet, amely figyelembe vette az adott területnek a vadkultúráját, a 
vadaknak a mozgását, hiszen a vad nem egy közigazgatási forma, hanem 
nyilván egy élettérrel rendelkező egyed, amely a saját életterének megfelelő 
szempontokat veszi figyelembe, és úgy alakítja ki az adott életterét, és 
megfelelő vadmozgások figyelhetők meg, amelyek tudományosan is 
megalapozhatók. Tehát a tájegységi határok pont hogy nagyon bölcsen és 
szakmai konszenzussal lettek kialakítva arra vonatkozóan, hogy a vadak mi 
módon mozognak, és a mostani vadászati törvény, amely a haszonbérleteket is 
szabályozza, azt mondja, hogy a tájegységi határokon belül lehet 
vadásztársaságokat kialakítani, hiszen az egy tájegységi határon belül lehet 
kialakítani egy olyan szakmai konszenzust, ami a vadászok, illetve a vad 
viszonyában, illetőleg a társaságok egymás közötti viszonyában megfelelő 
konszenzust tud adni.  

Nyilván arra törekedett a törvényalkotó – az FM készítette elő ezt a 
rendeletet –, hogy amennyiben lehetséges, akkor ha a tájegységi határ 
megegyezik a közigazgatási határral, akkor azt vegyük figyelembe, de nyilván 
nem lehet azt mondani, hogy minden tájegységi határ egy közigazgatási határ. 
Itt viszont, ha ez nem esett egybe, akkor értelemszerűen folyóknál, illetve 
egyéb természeti adottságoknál a vadnak az érdekei fontosabbak voltak, mint 
a közigazgatási szempontok, és nagyon bölcsen a tájegységi határok is ennek 
megfelelően lettek kialakítva. Én azt gondolom, hogy ez rendben van, szakmai 
konszenzus volt, és, mondom még egyszer, itt minden politikai nézettől 
függetlenül a vad, illetve a vadgazdálkodás szempontjai alapján voltak a 
tájegységhatárok kialakítva, és ez már, mondhatni azt, lassan két éve lement, 
tehát ezt újra megbolygatni három nappal az új vadászati ciklus előtt, ha 
egyáltalán kinyitnánk ezt a részt – és ez a határozati javaslat erre is utalást 
tesz –, az, én azt gondolom, egy felelőtlenség lenne. 

Ami a vadászati jogosultságokat illeti, én azt gondolom, itt is helyre 
kerültek a dolgok, hiszen a vidék jelentős részben átalakult. Ez abban 
mutatkozik meg, hogy a földtulajdonosoknak egyre nagyobb súlyuk és 
szerepük kell legyen abban, hogy ők eldönthetik, hogy az ő területükön – 
nyilván figyelembe kell venni a vadászati törvényben leírtakat is – ki 
vadgazdálkodjon, ki vadászhasson, hiszen a magántulajdonhoz való jog 
alapján nagyon sok olyan probléma volt, amikor a földtulajdonos 
szempontjait nem figyelembe véve vagy tudták rendezni a vadkárokat, vagy 
nem tudták rendezni a vadkárokat. Itt viszont van egy felelőssége is ebben az 
új rendszerben a földtulajdonosnak, hogy ő azzal köt vadászati jogosultságot, 
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akivel amúgy meg később a vadkárra vonatkozóan is neki megállapodása kell 
hogy legyen, tehát egy ilyenfajta kölcsönös konszenzust feltételez ennek az új 
rendszernek a működtetése.  

Nyilván hogy a bérleti díjak hogyan alakulnak, itt óvakodnék attól, hogy 
az államot vonjuk bele ebbe a földbérleti díjakra vonatkozóan, és hogy valami 
egységet próbáljunk ebben képviselni, hiszen különböző területek, különböző 
adottságok, különböző vadállomány, különböző vadterheltségű területek 
vannak, így értelemszerűen ehhez kell alkalmazkodni a helyi tulajdonosok és a 
vadásztársaság közötti – úgymond – haszonbérleti megállapodásban, az ott 
lévő földbérletnek a mértékét illetően.  

Az, hogy azt ki lehessen zárni törvényileg, hogy egy közösség azt 
mondta, hogy én inkább előre fizetek egy – úgymond – nagyobb összeget, és 
ezt adott esetben a földtulajdonosok előnyben részesítik, ez megint a 
magántulajdonozó való jogosultságnak a része. Ha őnekik éppen ez az 
előnyös, és így tudják kialakítani azt a fajta vadászati jogosultsághoz 
kapcsolódó kompromisszumot, akkor nekem személy szerint ezzel 
kapcsolatosan nincsen kivetnivalóm, de maga a polgári törvénykönyv 
szabályozza ennek a lehetőségét, hogy egy évben két részletben, tehát 
december 31-éig a bérletnek a 90 százalékát, utána március 31-éig a 
fennmaradó 10 százalékát rendezik, tehát a törvény, a jogalkotó az éves 
folyamatos fizetésben érdekelt. Én azt gondolom, ez is megfelelően van 
szabályozva. Ha ebben is elkezdünk most úgymond bizonytalanságot adni, 
ugyanúgy, ahogy maga az előterjesztés sugallta a tájegységi határokban, a 
vadászati jogosultsággal kapcsolatosan kvázi négy-öt nappal vagy egy héttel a 
következő húszéves vadászati ciklus előtt, akkor, én azt gondolom, egy olyan 
szelepet nyitunk ki a vadásztársadalom esetében, ami nagyon sok komoly 
feszültséget és nagyon komoly vadgazdálkodási kárt okoz.  

Én tehát azt gondolom, hogy ezen viták lefolytatásának nem most van 
az ideje, ebben az elmúlt időszakban megvolt a Jobbiknak is a szerepe, ebben 
benne is volt a Jobbik, alkotó módon és inkább támogatólag voltak különböző 
módosításokra vonatkozóan. Hogy itt most ezt, amikor a törvénynek ez a 
része, amely az új vadászati jogosultságot teszi lehetővé a vadászok számára, 
felfüggesszük, és politikai vitát is… Megmondom őszintén, engem az is 
bosszantott, hogy maga az indoklás sem szakmai alapon ment, hanem ilyen 
feltételezéssel, hogy innen-onnan kaptam jelzéseket, de ez már megint valami 
fideszes keverés, és ezért most az egészet dobjuk ki, és kezdjük újratárgyalni, 
én ennél sokkal komolyabb és felelősségteljesebb képviselőnek tartom Magyar 
Zoltán képviselő urat. Én megértem azt, hogy kell politikai termék, de – ahogy 
az előbb mondta – a mezőgazdasági bizottsági üléseken a konszenzus és 
kevésbé a pártpolitika volt a jellemző, úgyhogy itt is kérem, most akkor öntől 
kérem az önmérsékletet, hogy ebbe a vadászati kérdésbe ne vigyünk bele 
pártpolitikát, hanem szakmai konszenzussal vigyük ezt végig pont a 
vadásztársadalom szempontjából.  

Ha van egy-két rossz példa, vagy nem úgy sikerült, ahogy akár a 
jogalkotók vagy a földtulajdonosok szerették volna, arra megvan a jogorvoslati 
lehetőség, azt jogi úton, illetve egyéb módon kell elintézni, de felelőtlenül nem 
okozhatunk zavart és bizonytalanságot az elmúlt években konszenzussal 
kialakított és végre a vadgazdálkodás szempontjait és a földtulajdonosi 
szempontokat figyelembe vevő új húszéves ciklus előtt azzal, hogy egy 
ilyenfajta határozati javaslatot egyáltalán tárgyaljunk vagy tárgysorozatba 
vegyünk. Úgyhogy én a magam részéről arra kérem a képviselőtársakat, hogy 
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ne támogassák az itt lévő, előttünk lévő kezdeményezést. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőnek adok szót viszonválaszra.  

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. A vadászati törvényt szakmai alapon nem is bíráltam, azt 
tudom mondani, hogy olyan 90 százalékban egyetértettünk vele, ezt a 
szavazatunkkal is biztosítottuk, hiszen a Jobbik-frakció megszavazta. 
Csakhogy mint annyi más törvénynél, ugyanabba a csapdahelyzetbe 
kerültünk, hogy maga a szakmai megközelítés jó volt, támogattuk, de a 
végrehajtás azért komoly sebektől vérzik.  

A tájegységi határoknál, ha jól emlékszem, két vagy három esetben volt 
konkrét észrevételem, tehát ott kisebb a probléma. Ezeket jeleztem a 
miniszter úr felé, dokumentálva vannak, szívesen ki tudom nyomtatni. A 
további 15-18 eset, ami szintén ugyanígy dokumentálva van, konkrétan a 
vadászati joggal kapcsolatos eset, és még egyszer hangsúlyozom: kizárólag 
olyan ügyek, ahol az állam döntött, mert volt akkora állami földterülete, hogy 
el tudta dönteni, hogy két-három kezdeményezés közül melyiket támogatja. 
És szándékosan nem akartam itt belehozni Lázár miniszter úrnak a 13 ezer 
hektáros csongrádi vadászterületét és ehhez hasonlókat, mert ez tényleg már 
ilyen pártpolitikai szintre terelné a témát, ezért soroltam fel azt a többi egyéb 
megyét, ahol politikához jól köthető pénzemberek szerezték meg – állami föld 
segítségével – a vadászati jogot helyi közösségekkel szemben, amelyek 
évtizedek óta jól működtek, adósságot nem halmoztak fel, és a 
földtulajdonosok együttműködésével, nagy átfedéssel a földtulajdonosokkal, a 
személyi átfedésekkel együtt is, tehát ők gyakorolták korábban a vadászati 
jogot, és semmilyen szakmai és egyéb indok nem került fel velük szemben, 
ellenük. Ezen döntéseket bírálom, ezen döntéseket nem értem, és szerintem 
éppen arra való az Országgyűlés, hogy ha ilyen problémák felmerülnek, akkor 
ezeket feltárjuk és megpróbáljuk újragondolni.  

Szó nincs arról, hogy a márciusi kezdést országos szinten ezzel 
szeretném megakadályozni vagy felülírni, szó nincs arról, hogy a vadászati 
törvényt ilyen formában felül kellene írni, és ezzel csúszna az idény. Itt csak 
arról van szó, hogy ezen problémás esetek tekintetében a döntéshozóknak 
szerintem kötelessége figyelembe venni a helyi akaratot, és az államnak 
kötelessége azokat a kezdeményezéseket támogatni, amelyek a közjó 
szempontjaihoz leginkább illenek. Ennyi. Úgyhogy fenntartom a javaslatot.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja az imént vitatott H/13138. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 ellenében a bizottságunk nem támogatja 
a tárgysorozatba vételt.  
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Az állam és a gazdálkodók szerződéses kapcsolatai 
javításának szükségességéről szóló H/13784. számú 
határozati javaslat 

A negyedik tárgysorozatba vételi indítványra térünk rá, az állam és a 
gazdálkodók szerződéses kapcsolatai javításának szükségességéről szóló 
határozati javaslatot nyújtott be Magyar Zoltán. Megadom a szót az 
előterjesztőnek.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Itt arról van szó, hogy a Mezőgazdasági 
Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége eljuttatott egy 
javaslatcsomagot, mint kiderült, a miniszter úr is megkapta, illetve hozzánk is, 
szerintem a bizottság mindegyik tagja megkaphatta ezt az e-mailt, amelyben 
különböző javaslatokat fogalmaznak meg a szerződéses jogviszonnyal 
kapcsolatban.  

Én ezt a javaslatcsomagot eljuttattam Fazekas Sándornak, akitől azt a 
választ kaptam, hogy a termelők kiszolgáltatottságának csökkentése, 
érdekérvényesítő képességének fokozása a kormányzat számára is kiemelt 
fontossággal bír – eddig ezt örömmel olvastam –, és hogy a hazai és uniós 
szerződésekkel kapcsolatos feltételrendszerek optimalizálása nem egy új 
keletű feladat, a beérkező javaslatokat, megoldási lehetőségeket az FM is 
folyamatosan érdemben vizsgálja, és még a kamara is foglalkozik ezzel. Ezt 
mind örömmel olvastam a válaszban – összesen ennyi érkezett –, ugyanakkor 
hasonló kérdésekben az elmúlt években is ugyanilyen válasz érkezett, ilyen 
formában szeretném a megnyugtató választ a gyakorlatban is megvalósítani, 
és szeretném rábírni a kormányt arra, hogy akkor már tényleg foglalkozzunk 
ezzel a problémakörrel. Így gyakorlatilag változtatás nélkül benyújtottam az 
állam és a gazdálkodók szerződéses kapcsolatai javításának szükségességéről 
szóló határozati javaslatot, és bízom abban, hogy támogatásra lel, hiszen – 
ahogy olvashatták – a miniszter úr ismeri ezen problémákat, és támogatja a 
megoldásukat. Úgyhogy segítsünk neki ebben, és kerüljön az Országgyűlés elé 
végre a téma! Köszönöm, elnök úr.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászóló? (Jelzésre:) Alelnök úr, 
Harangozó Gábor. 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kérni a bizottság támogatását 
ehhez a javaslatcsomaghoz. Ha a képviselőtársak megnézik a javaslatokat, 
ezek mind olyan javaslatok, amelyek különösebb, nagyobb állami 
költségvetési ráfordítási igény nélkül úgy változtatják meg a termelők 
érdekében a szerződéses jogviszonyokat, hogy az ő kiszolgáltatottságuk 
jelentősen csökkenjen, és tervezhetőbben és az eredményességéknek 
megfelelőbb körülmények között tudjanak dolgozni.  

Ennek a javaslatnak a kapcsán azon kívül, hogy az itt leírtakat abszolút 
támogatjuk, még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy érdemben ezeken a 
javaslatokon kívül még az is jelentősen tudná szolgálni a termelők, főleg a 
kiszolgáltatott kisebb termelők érdekeit, hogyha jelentős segítséget adnánk a 
termelői csoportosulások, szövetkezetek, integrációk létrehozásával, 
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megerősítésével. Csak egy példát szeretnék megemlíteni: ez a javaslat is szól a 
tejelőágazatról, a rendkívül hatékony és eredményes kistermelőket 
foglalkoztató holland tejgazdaságban az összes termelő egyetlen szövetkezetbe 
tömörülve nincsen kitéve ilyen bizonytalan környezetnek, mint amilyen 
környezetben a magyar gazdálkodók többsége kell hogy dolgozzon, ezért 
amellett, hogy ezeket a javaslatokat támogatjuk, csak fel szeretném hívni a 
figyelmet, hogy ezen a területen is ezen kívül még további tennivalók lennének 
szükségesek a jövőben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth István alelnök úrnak adom át az 

ülés vezetését, mert képviselőként szeretnék hozzászólni.  
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg is adom Font Sándornak a szót. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem javaslom támogatni 

az előterjesztést, és röviden meg szeretném indokolni. Már a címe is egy kis 
fejtörést okozott, vagy fogalmazásbeli bizonytalanságot éreztem ki, mert 
először azt hittem, hogy az állam és a gazdálkodók közötti valamilyen 
szerződéses kapcsolat javítását célozza meg a képviselő úr, aztán persze ahogy 
a határozati javaslat tartalmi részét elolvastam, kiderült, hogy nem erről van 
szó, hanem mondhatnám azt, hogy jó szándékúan a beszállítókat próbálja meg 
védeni a felvásárlók vagy a multinacionális áruházláncok esetleges 
erőfölényétől. (Farkas Sándor távozik.)  

Kevesen vagyunk, de vagyunk itt egy páran, akik ezzel a törvénnyel elég 
sokat foglalkoztunk akkor, amikor mi konkrétan még ellenzékben voltunk, ez 
a 2007-2008-as időszak volt, amikor is olyan mértékű volt már az 
erőfölénnyel való visszaélés a multinacionális áruházláncok részéről, hogy 
tüntetések körvonalazódtak, és akkor az akkori kormány – véleményem 
szerint helyesen – az akkori érdekképviseletek bevonásával, és az elég széles 
körű volt, elkezdte megvitatni, hogy hány ponton és milyen feltételekkel 
kellene szabályozni ezt az úgynevezett szerződéses kapcsolatot, mi több még 
az áruházláncok képviselője is bevonásra került – remélem, hogy ebbéli 
állításomat megerősíti Máhr András akkori államtitkár úr, aki most itt a 
MOSZ képviseletében annak főtitkárhelyetteseként vesz részt hallgatólagosan 
a bizottságunk ülésén. Gőgös Zoltán volt az akkori államtitkár, aki ezt a 
tárgyalássorozatot vezette, és majdnem hogy az Európai Unió megrovását is 
kockáztatva, de elég markáns, a beszállítókat védő intézkedéssorozatot 
fogalmaztunk és szavaztunk is meg akkor, és azóta talán kétszer vagy 
háromszor nyúltunk ehhez a törvényhez, mindannyiszor konszenzus volt az 
ellenzék és a kormányoldal között. De mint említettem, ennek volt egy nagyon 
markáns alapja: az érdekképviseletek javaslatsora, tehát olyan, mint a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a FruitVeB, a Magyar Vágóállat és Hús 
Terméktanács, az akkor még nem létező, nem ezen a néven létező Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, de a kamarák képviselője, az Élelmiszer-feldolgozók 
Országos Szövetsége, és hadd ne soroljam!  

Én most is ezt az utat merném javasolni annak, aki ilyen fába vágja a 
fejszéjét, hogy először nézzük meg, hogy maguk az érdekképviselők, akik 
mögött ott vannak a konkrét beszállító termelők, vajon ugyanezt a problémát 
tömeges mértékben, országos szinten látják-e. Egyelőre, ha jól érzékeltem, a 
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MOSZ-nak volt ezzel kapcsolatos beadványa a miniszter úrhoz – az már csak a 
sors érdekessége, hogy épp a Jobbiknak kellett felkarolnia ennek a 
közismerten nagyüzemi érdekképviseletet tömörítő érdekképviseleti 
szervezetnek a munkáját –, de azért ne felejtsük el azt a rengeteg apró 
zöldség-, gyümölcstermeléssel foglalkozó és ezen gazdálkodókat tömörítő 
szervezeteknek a véleményét se, kérdezzük már meg, hogy ők hogyan látják 
ezt a kérdést! És megjegyzem, hogy amikor ebben a kérdéskörben közös 
vélekedésre jutottak az előbb említett érdekképviseleti szervek, az így 
megfogalmazott kérésük mindig bekerült a jogalkotásba, és azt döntő 
mértékben, hacsak nem ellenkezett uniós jogszabállyal, mert időnként ezen 
szervezeteknek sajnos volt olyan kérésük is, amit nem tudtunk bevállalni, 
mert nyilvánvaló jogsértést eredményeztek volna, az uniós joggal való 
szembemenetelt eredményeztek volna, tehát ezeken kívül az összes 
praktikusnak, technikai szempontból értelmezhető és a gazdák pozícióit 
erősítő javaslatot befogadtuk.  

Nem mennék itt végig az egyes lépéseken, amelyekben szerintem nem 
tisztázott az eljárás menete, és a szándék sem, netán annak szabályszerűsége 
sem, mondom, nem kezdem el nevesíteni, de mégiscsak ezt az utat javasolnám 
bejárni esetleg a képviselő úrnak. Hogyha ebben az összes érdekképviseleti 
szervezetnek gondja van, és ők ezt tényleg így látják – amit én egyelőre nem 
tapasztaltam, mert nem tudok róla, hogy a nagy beszállítói közösséget felölelő 
érdekképviseleti szervezetek tömeges javaslattal ostromolnák a 
minisztériumot, netán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, ahol ezeknek a 
szervezeteknek a képviselői, netán vezetői szintén helyet foglalnak az 
igazgatóságban –, nos ha ezek meglennének, akkor ezek a hírek eljöttek volna 
hozzánk, de egyelőre ezt nem látjuk. És, mondom, ez egy érzékeny kérdés, a 
szándék nem kérdéses, de maguk az érintettek bevonása nélkül nem tartanám 
szerencsésnek véletlenszerű jogalkotásba kezdeni, ezért nem javaslom 
tárgysorozatba venni.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  

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

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

jelentkezik.) Nincs. Az előterjesztőnek adok szót.  

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. Saját hatáskörben azért mozogtam ebben, és 
előkészítettem annyira, hogy európai uniós szakjogász kollégánk véleménye 
szerint nem ütközik európai uniós jogba, és azt is alá tudom húzni, és el 
tudom mondani, hogy egyáltalán nem nagyüzem-specifikus egyetlen pont sem 
ezen beadványban, tehát én ezt a veszélyt, amit az elnök úr itt felidézett, itt 
nem látom.  

Az FM véleményét ismerjük, a MOSZ véleményét ismerjük, és nekem 
az elnök úr által felsorolt szervezeteknél, kamaráknál lévő ismerőseimnél is 
megfutottam a köröket, akik szintén támogatandónak találják – ezek 
természetesen még nem hivatalos vélemények, úgyhogy az elnök úr 
intelmeinek megfelelően ezeket is megpróbálom beszerezni a következő 
napokban. Ettől függetlenül nem kaptam olyan érvet, amely alapján az 
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Országgyűlés ne vehetné tárgysorozatba. Az összes, az elnök úr által is említett 
érdekvédelmi szervezet vagy kamara bőven lehetőséget kapna arra, hogy ezen 
tárgyalási intervallum alatt is megtegye az esetleges jobbító szándékú 
javaslatait, és akkor egy kiegészített formában tudnánk végül elfogadni ezt a 
határozati javaslatot. Ezen indokok mellett tehát természetesen fenntartom, 
és bízom abban, hogy ezt a tényleg tisztán szakmai, és mindenféle politikai 
mellékhangtól mentes javaslatot tudja támogatni a bizottság többsége. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő munkáját szeretném 

megkönnyíteni azzal az információval, amit most menet közben kaptam, és 
valahol engem igazol vissza, hogy március 9-én az Agrárkamarának lesz külön 
egy konferenciája, ahol ezt a kérdéskört ölelik fel, és a szakági érdekképviseleti 
szervek meghívásra fognak kerülni; ő próbálja meg koordinálni esetlegesen az 
e témában az utolsó törvénymódosítás óta eltelt időszak tapasztalati adatait, 
és egy egységes javaslattal szeretne majd a kamara a kormányhoz fordulni, 
illetve tájékoztatni a kormányt, hogy mi a véleménye most az ágazatnak 
ezekről az ön által is feltett kérdésekről.  

Határozathozatal 

Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), szavazunk 
az előterjesztésről. Ki az, aki támogatja az imént vitatott H/13784. számú 
határozati javaslatot? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
3 igen. Ki az, aki tartózkodik ennél a szavazásnál? (Szavazás.) 7 tartózkodás 
mellett bizottságunk nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

Egyebek  

Az egyebekre térünk rá. Az egyebekben szeretném jelezni, hogy 
mezőgazdasági tárgyú téma már e héten lesz a parlamentben, ennek 
következtében várhatóan bizottsági ülést kell majd tartani a részletes vitát 
illetően, amelynek a napját időben kijelölöm.  

Az egyebekben Kónya Péter jelentkezik. Megadom a szót. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elmúlt 

napokban vezető hírré vált a NÉBIH-nek egy vizsgálati jelentése, amely arról 
szólt, hogy a nyugat-európai cégek, amennyiben Magyarországra szállítanak 
termékeket, azok lényegesen silányabb minőségűek, mint az egyéb, Nyugat-
Európába szállított termékek – ez a problémakör nemcsak a tisztítószereket, 
de az élelmiszereket is érinti –, és a hírek szerint ezt a Gazdasági bizottságban 
kívánják tárgyalni. Én javasolni szeretném, hogy a mi bizottságunk is 
tárgyalja, vagy a Gazdasági bizottsággal együttes ülésen tárgyaljuk ezt a 
témakört.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben kapom a segítséget a főtanácsadó 

asszonytól. Nem vagyok még teljesen képben a kijelöléssel kapcsolatban, és 
azt illetően sem, hogy előterjesztés formájában jelenik-e meg a kormány 
részéről ennek a vizsgálati szükségessége, de az az információnk, hogy ha ilyen 
lesz, arra mi leszünk kijelölve, a mi bizottságunk lesz kijelölve a tárgysorozati 
indítvány tekintetében (Kónya Péter közbeszól.), a tárgysorozati indítvány 
tekintetében. A másik ága, lába valóban lehet gazdasági jellegű, sőt a 
kereskedelemben szokásos gazdasági jellegű indítványokat ott tárgyalják. 
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Megjegyzem, hogy itt nemcsak élelmiszerekről van szó, hanem 
tisztítószerekről, mosó-, mosogatószerek hatóanyag-tartalmáról és minden 
egyéb (Kónya Péter: Szinte mindenről.) termékről, tehát olyanról is, ami már 
messze nem tartozik a Mezőgazdasági bizottság tárgykörébe, csak erre 
akartam utalni ezzel a megjegyzésemmel. De figyelünk, köszönjük szépen, 
ismertük a hírt is, és figyelünk rá.  

Harangozó Gábornak adok szót.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Elnök 

úr, csak ezzel kapcsolatban, ha már idekerült a bizottság elé Kónya 
képviselőtársam felvetésére, én nagyon örülök neki, hogyha ez bekerül a 
parlamenti munkába. Ez egy régi probléma. Magam is mint európai 
parlamenti képviselő hosszasan éltem Belgiumban és Magyarországon 
egyszerre, és valóban, a gyártók többsége külön csinál keleti címkézésű 
termékeket és nyugati címkézésű termékeket ugyanazzal a márkanévvel, és 
tartalmában, minőségében, sokszor nemcsak ilyen nem ismert összetevőkben, 
hanem akár megjelenésében is, például egy pelenka esetében jól látható 
módon igen eltérő termékekről van szó ugyanazon az áron, ugyanazzal a 
címkével. Úgyhogy én örülök neki, hogyha ezzel foglalkozunk. Csak ennyit 
szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen.  
Ha az egyebekben nincs további bejelentenivaló (Senki nem 

jelentkezik.), akkor az egyebeket is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


