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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 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 napirendtervezet még az utolsó 
pillanatban is módosult, ennek megfelelően kérem, hogy újra nézzék át 
képviselőtársaim. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem 
jelentkezik.) A napirendi pontok sorrendjét cseréltünk meg, tartalmilag nem 
változott a napirend. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért a 
napirendtervezettel? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A mezőgazdasági termelők helyzetének javításához szükséges 
haladéktalan intézkedésekről szóló H/14595. számú 
határozati javaslat (Döntés képviselői indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontnál a mezőgazdasági termelők helyzetének 
javításához szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét fogjuk megvitatni. A benyújtó Gőgös Zoltán és 
Harangozó Gábor. Gőgös Zoltánt, volt bizottságitag-társunkat köszönthetem 
előadóként. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Gőgös Zoltán szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Üdvözlöm a bizottság tagjait, illetve az érdeklődő vendégeket! Néhány héttel 
ezelőtt a bizottság előtt volt egy hasonló tárgyú határozati javaslat, akkor a 
bizottság úgy döntött, hogy miután ezzel az üggyel egyébként is foglalkozik a 
kormány intenzíven, ezért akkor annak a továbbengedését a parlament elé 
nem tárgyalták, ez Magyar Zoltán képviselőtársunk javaslata volt. Ezért úgy 
gondoltuk, miután nem történt ebben érdemi előrelépés, pontosabban volt 
némi polémia egy integrációt érintő anyag kapcsán, de én azt hiszem, hogy az 
még nem vitte előre annyira az ügyeket, hogy ezeket a halaszthatatlan 
dolgokat a kormány megkerülje, ezért egy kicsit egyszerűbb formában, de azt 
szeretnénk javasolni, hogy nagyon gyorsan át kellene tekinteni azokat az 
érdekképviseleti javaslatokat, amelyekkel a mezőgazdasági termelők 
szerződéses kapcsolatrendszerében lévő problémákat kezelni kellene, mert 
hiába vannak törvények, ha azoknak a be nem tartásából nem következik 
érdemi és hatékony intézkedés, akkor az olyan, mint hogyha nem is lenne. 
Külön felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy volt két nagyon jónak 
mondható évünk a szakmában, és most következik egy szerintem nagyon 
rossznak mondható év, ugyanis ha valaki körbenézett egy kicsit a határban, 
látta, hogy a húszcentis repce virágzik, tehát már most mondom, hogy az ilyen 
előre megkötött szállítói szerződések meg egyéb kapcsán óriási problémák 
lehetnek, főleg akkor, hogyha mondjuk a termelői védelem nem lesz megfelelő 
ezen a területen. 
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A másik pontja ennek a javaslatnak pedig az, hogy ameddig nem készül 
el egy Alaptörvényben rögzített integrációs törvény, addig is legalább a kisebb 
volumenű integrációknál meg kellene szüntetni azokat az anomáliákat, 
amelyek miatt ezek érdemben hivatalosan nem működhetnének. Hogy értsék 
mire gondolok: a mostani áfaszabályok alapján szinte lehetetlen lenne 
partnerkapcsolaton alapuló integrációt szervezni, ez majdnem hogy 
kivitelezhetetlen szabályosan, nem beszélve arról, hogy egy egyszerű 
fuvarozási vagy szállítási tevékenység végzésénél is komoly jogszabályokba 
ütköznének a termelőink már akkor, hogyha egy családon belül például két 
név alatt szerepel a szállítóeszköznek a vontató része meg a pótkocsi része. 
Hogyha ezt végiggondoljuk, hogy most milyen szabályok vannak, azt bérelni 
kellene, majd utána sárga rendszám, aztán fuvarszervezőt kellene alkalmazni.  

Én azért gondoltam, hogy ha nem kerülnek áttekintésre ezek az 
integrációt akadályozó szabályok, akkor nem a nagy volumenű integrációk, 
azokkal is van probléma, de az, hogy egy normális, partneri kapcsolatrendszer 
kialakuljon a termelők között, az most, jelenleg szabályosan lehetetlen, és én 
nem hiszem, hogy a parlamenti képviselőknek, főleg a szakmából érkező 
képviselőknek ahhoz kellene asszisztálniuk, vagy olyan tanácsokat kellene 
adni, hogy hogyan tudják ezeket megkerülni, ezeket inkább le kellene 
rendezni.  

Én azt kérném, hogy ezt a határozati javaslatot, amely abszolút 
semleges, ha megnézik, ebben igazából semmilyen politikai tartalom nincs, 
tisztán a gazdálkodók érdekében született, ha ezt továbbengednénk a 
parlament elé, azt nagyjából két hét alatt a kormány elé lehetne vinni. Most 
az, hogy a határidőt csúsztassuk egy hónappal, hogyha ez megcsúszik, az 
persze természetesen lehetséges, meg bármit bele lehetne írni, de anélkül, 
hogy erről beszélnénk a parlamentben, nem valószínű, hogy ez előbbre megy. 
És ha lehet, akkor most ne az legyen az elutasítás oka, hogy úgyis dolgozik 
rajta a kormány, tudjuk, a kormány mindig ezer dolgon dolgozik, de vannak 
olyan ügyek, amelyekre nem biztos hogy mindig figyelmet szán, ezért jó lenne, 
hogyha ezen túlesnénk. Én ennyit kívántam kiegészítésként mondani, a többi 
meg le van írva az indoklásban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr pontosan tudja, hogy 

hogyan dolgozik egy kormány (Gőgös Zoltán: Pontosan!), volt tagja, tehát 
néha a képviselők szemüvegén keresztül lassabban (Gőgös Zoltán közbeszól.), 
mint ahogy kellene, de ezt volt államtitkárként négy éven keresztül 
testközelből láthatta.  

A bizottsági tagoknak adok lehetőséget hozzászólás, kérdés feltevésére. 
(Jelzésre:) Farkas Sándor! 

Hozzászólások 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, ahogy Gőgös Zoltán 
képviselőtársunk felvetette, ha ma határszemlét tartunk vagy ha a határt 
végignézzük, akkor valóban komoly gondokra van kilátás sajnos a 
csapadékhiány miatt, habár én valahol Kiskunfélegyháza határában éppen egy 
elég komoly záporba szaladtam bele, de sajnos ez nagyon helyi jellegű, és 
valóban igaz, hogy az őszi káposzta, a repcék állapota bizony-bizony szerintem 
is kritikus, sőt jelen pillanatban azt is tudjuk, hogy ha elkezd virágozni, utána 
már nem volt olyan mértékben elágazni, és innentől kezdve a termés a 
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harmada vagy a fele lehet a korábbi tervezettnek. De nemcsak a repcénél van 
ilyen baj, ezt azért el kell hogy mondjuk, jelen pillanatban az őszi 
gabonanövények is jelentős részben szenvednek, ilyen 2-3 ujjnyi repedéseket 
is lehet már találni egy-egy területen. 

Úgyhogy ebben csak megerősítem képviselőtársamat, hogy valami 
pozitív dolgot is mondjak az ő felszólalásához, mert a következő gondolatom a 
benyújtott javaslattal kapcsolatban az, hogy meggyőződésem, hogy a jelenlegi 
szabályozás azért bizonyos mértékben védi a termelők biztonságát, 
ugyanakkor azt is el kell hogy mondjuk, hogy egy ilyen szűkre szabott határidő 
– május 15-e, azt hiszem, az előterjesztésben valami ilyen dátum szerepel –, 
mondhatnám azt, hogy kivitelezhetetlen lehet.  

A másik fontos kérdés az, hogy a tisztességtelen forgalmazói 
magatartás tilalmáról szóló javaslat vagy törvény 2009 óta létezik, az jelentős 
részben javította a korábbi, az azt megelőző időszak piaci helyzetét és a piaci 
anomáliákat, és a termelők biztonságát az a törvény is növelte. Éppen ezért azt 
azért valóban mindannyian tudjuk, hogy vannak zavarok, vannak nehézségek 
a különböző termelői, felvásárlói szervezetek közötti viszonyrendszerben, a 
szabályozásban, de én azért nem látom ennyire súlyosnak ezt a kérdést, sőt 
mondhatnám azt is, hogy jelentős részben a termelő és a felvásárló vagy 
netalántán feldolgozó közötti szerződésekben az elmúlt években azért, 
meggyőződésem, komoly előrelépés van, még akkor is, hogyha vannak néha 
piaci zavarok, vannak néha olyan, a piacot romboló időszakok, amelyek nem 
kedveznek a termelői oldalnak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a 
feldolgozóipar egy részében jelen pillanatban már magyar érdekeltségek is 
megtalálhatók, ez azért sokat javított a korábbi időszakhoz képest, és vannak 
jó példák is arra, amikor a magyar termelői tulajdonban lévő feldolgozóipar 
próbál bizonyos árkérdésekben előrelépni, erre több példát is tudnék önöknek 
említeni, de nem akarok a részletekben elveszni. Ugyanakkor tudjuk azt is, 
hogy a minisztériumban januárban elkezdődött egy komoly munka, amelynek 
során az agrárkamarával kiegészülve egy komoly anyag készül, figyelembe 
véve az EU-s jogszabályokat, és ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Európai 
Unió döntés-előkészítő fórumán is napirenden van ez a kérdéskör. Éppen 
ezért meggyőződésünk, hogy a magyar és az EU-s jogszabályokat 
összehangolva kell majd egy olyan előkészített anyagot, mondhatnám azt, 
hogy társadalmi vitára bocsátani, amire ma készül a minisztérium, 
együttműködve az agrárkamarával.  

Én ezért ezt a most beterjesztett javaslatot ebből a szempontból nem 
tudom támogatni, holott nem vitatom el a jelentőségét, ezt azért hozzá 
szeretném tenni. Éppen ezért ma egy folyamatnak vagyunk a – nehezen 
tudom megítélni, hogy – a derekán vagy már a kétharmadán, én úgy 
gondolom, hogy ezt a kormányzat hamarosan, amikor a minisztérium és a 
kamara együtt kidolgozza, és, még egyszer mondom, társadalmi vitára 
bocsátja, azt követően a kormány elé kerül, akkor fogunk tudni ebben 
érdemben dönteni. Úgyhogy én ezt a javaslatot jelen pillanatban ebben a 
formában nem tudom támogatni. Köszönöm szépen.  

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

Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Természetesen tudom támogatni a javaslatot, én is úgy gondolom, 
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hogy az itt felsorolt problémák haladéktalanul megjavításra, kiegészítésre és 
akár törvényalkotásra is szorulnak, és itt nemcsak a szerződéses védelemnek a 
hiányára hívnám fel a figyelmet, amit korábban is megtettem, hanem akár 
éppen a mostani, aktuális problémák miatt jó lenne, ha az öntözhető területek 
mértékének a növelésére is már végre nemcsak kommunikációban, hanem 
törvényi, illetve aztán végrehajtási szinten is példákat látnánk a kormány 
részéről, meg itt van az áfa kérdése is, és én egyáltalán nem érzem a határidőt 
annyira sürgetőnek. Itt most nem arról van szó, hogy ezeket a feladatokat 
május 15-éig minden tekintetben végre kell hajtani, de hogy az Országgyűlés 
ezt megvitassa, és erről döntést hozzon, arra bőven elegendő ez az időszak, 
ráadásul olyan sok időnk nincs is, hogyha a távlati problémák mellett 
szeretnénk kezelni az idei év várható nehézségeit is. Ilyen formában én ezt 
nem látom kivetnivalónak, és tényleg jó lenne, hogyha foglalkoznánk ezekkel 
az ügyekkel. Jelentős részük tehát nemcsak az idei évet érintené, hanem 
hosszú távon is biztosítani kellene azt, hogy a magyar mezőgazdaság és az 
agrárium szereplői kiszámíthatóbb jövő elé nézzenek, és az éveket úgy tudják 
zárni, hogy a következő indulásakor ne az legyen a legnagyobb probléma, amit 
itt ma is tárgyalni fogunk, hogy a támogatásoknál az előlegkifizetések miért 
nem megfelelő ütemben zajlanak, hanem olyan kondíciókkal tudják nyitni a 
következő évet, hogy bármilyen színezetű kormány legyen is, ne ez legyen az 
adott családoknak a legnagyobb, legégetőbb problémája.  

Remélem, hogy ha most ezt nem is fogadja el a bizottság többsége, 
azért – és a hozzászólásokból úgy gondolom, hogy így is van – érzik a 
probléma súlyát, úgyhogy kérem, hogy legalább akkor a szaktárcára 
helyezzenek kellő nyomást a tekintetben, hogy itt érdemi lépések történjenek. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az előterjesztőnek adok szót. 

Gőgös Zoltán reflexiói 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Értem én a 
reakciókat természetesen, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
amikor komoly ellenállást váltott ki, hogy ásott kutakról műszaki leírást meg 
kiviteli tervrajzot kell benyújtani a szereplőknek, akkor azt három nap alatt le 
tudta rendezni Lázár miniszter úr, úgyhogy lehet, hogy őneki kell majd 
szólnom, és nem a Mezőgazdasági bizottságnak, hogy ezeket az idióta 
szabályokat, amelyek például a fuvarszervezés meg egyéb kapcsán vannak, 
azokat nagyon gyorsan töröljék el. Jobb lett volna ezt komplexen áttekinteni, 
de akkor majd összegyűjtjük azokat az abszolút napi problémákat, amelyeket 
csak csalással lehet kiküszöbölni, hogy erre ne legyen szükség, és remélem, 
hogy majd megint egy-két jól irányzott napirend előtti vagy interpellációs 
hozzászólással ezt is el tudom érni.  

Sajnálom, hogy a szakbizottság ezt nem veszi komolyan – mert nem 
tudok rá mást mondani –, pedig higgyék el, hogy ez komoly probléma.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hogyha tényleg fuvarszervezési technikai 

kérdésekről van szó (Gőgös Zoltán: Többek között.), akkor az NGM felé, a 
Gazdasági bizottság felé legyen szíves az ilyen indítványt megtenni. Én az 
indítvány, a határozati javaslat fejlécéből és abból a néhány mondatos 
indoklásból azt hittem, hogy valóban a szerződéses viszonyokat próbálja 
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felülírni (Gőgös Zoltán közbeszól.), esetleg újrakodifikálni. 2009-ben, jól 
emlékszem, az előterjesztő még államtitkár volt, amikor az akkori ellenzéki 
pártok – a Fidesz és a KDNP voltak azok – egyetértettek azzal a 
szerződésesszabályzat-módosítással, amire itt Farkas Sándor is hivatkozott, 
tehát érdemi és értelmes dolgokban tudtunk ez ügyben együtt dolgozni. Én azt 
remélem, hogy most is fogunk tudni, ha valóban a konkrét szerződéses 
kapcsolatokat rendezi, ha a beszállítói, felvásárlói pozíciók között próbálunk 
rendet tenni.  

Én azt gondoltam eddig, hogy a benyújtott indítvány erről szól (Gőgös 
Zoltán: Erről is!), az előterjesztés, a szóbeli előterjesztés elég széles körre 
bővítette ki, hogy még mi mindenre gondolt volna az előterjesztő. Aztán 
kiderült, hogy az összes többi kérdés, hogy a vontató és a vontatmány két 
külön személy nevén, de egy családi gazdálkodói körben van, és hogy ez 
milyen problémákat jelent a bejelentésnél, netán az EKÁÉR-szám 
rendelésénél, ez a kérdéskör kőkeményen az NGM-hez, és ehhez 
kapcsolódóan hogyha a parlament feladatkörét nézem, akkor a Gazdasági 
bizottság tárgykörébe tartozik – bár én ezt nem olvastam ki ebből a határozati 
javaslatból, hogy ilyen területre is szeretne módosítást vagy egy eszmecserét 
folytatni a határozati javaslaton keresztül az előterjesztő. Így aztán maradjunk 
a benyújtott, írásos változatnál, amiről itt kifejtettük a véleményünket! 

Határozathozatal 

Miután az előterjesztő a viszonválaszát megtette, a bizottság az 
előterjesztő véleményétől eltérően komolyan veszi a feladatát, és ezért most 
dönteni is fogunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért az előterjesztő 
szándékával, és úgy szavaz, hogy vegyük tárgysorozatba a határozati 
javaslatot, amely a 14595. számon került beterjesztésre. Aki egyetért a 
tárgysorozatba vétellel, az ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, 
aki tartózkodik ennél a kérdésnél a tárgysorozatba vételtől? Aki tartózkodik, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottságunk többsége nem vette 
tárgysorozatba a határozati javaslatot.  

Az 1. napirendi pontot lezárom. (Gőgös Zoltán: Köszönöm szépen, 
további jó munkát! – Gőgös Zoltán távozik.) 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény módosításáról szóló T/14681. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 2. napirendi pontra térünk rá: a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi törvény módosításával kapcsolatos részletes vitát 
fogjuk lefolytatni. Köszöntöm a kormány képviselőit ennél a napirendi 
pontnál (Megérkeznek a kormány képviselői.), köszöntöm Bitay Márton 
államtitkár urat a vallatószékben! Nem tudom, hogy a vetítőnek kell-e már 
most működnie, mert majd később lesz egy előadás, amihez az kell. 
Köszöntöm tehát Bitay Márton államtitkár urat és az őt kísérő kollégáit! (Dr. 
Bitay Márton Örs: Jó napot kívánok!) Mint említettem, a halgazdálkodásról 
szóló törvényjavaslat módosító javaslatait fogjuk megtárgyalni, illetve a 
részletes vitát fogjuk lefolytatni.  

A vita első szakaszában döntenünk kell, hogy a benyújtott indítvány 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek, a 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Ezzel kapcsolatosan kérdezem képviselőtársaimat és az 
előterjesztőt, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) 
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Amennyiben nincsen, akkor kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy a 
benyújtott indítvány megfelel a házszabályi rendelkezéseknek, a 44. § 
(1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség.  

Megnyitom a részletes vita következő szakaszát, és kérdezem a 
kormány, a tárca képviselőit, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fognak-e 
nekünk itt közvetíteni.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot, jó napot kívánok, tisztelt bizottság! 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot.  
A háttéranyag sorszámozott indítványai alapján fogunk haladni.  
Magyar Zoltán az első indítványtevő. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik. – Magyar 

Zoltán: Nincs. ) Nincs. Az 1. indítvány összefüggésben van a 2., a 3. és a 15. 
indítvánnyal, tehát ezeket együttesen tárgyaljuk. Kérdezem, hogy ki… 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ezzel tisztában léve nyilatkoztam úgy, hogy nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A jegyzőkönyv és a pontosítás kedvéért tettem ezt a 

megjegyzést.  
A tárca tehát nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 

indítványt. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 4. sorszámú indítványhoz érkezünk, amely szintén Magyar Zoltán 
képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak egy indoklást 

szeretnék kérni.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ha jól figyeltem, akkor ez a Fertő tóval kapcsolatos módosító 
javaslat. (Magyar Zoltán: Igen.) Egyrészről semmi köze nincs a 
halgazdálkodási törvényhez, a Fertő tó nem is privatizálható a törvény 
erejénél fogva, nincs is a törvényben, miután ez a halgazdálkodással 
kapcsolatos, ilyen állami vagyonnal kapcsolatos rendelkezés nincsen a 
törvényben, nem is tartjuk ideillőnek, és nincs is ilyen szándék.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, 

Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Az 

államtitkár úrral teljes mértékben egyetértek az ügyben, hogy nem ezen 
törvény tárgya, de azt szeretném jelezni, hogy még mindig nem oldódott meg 
a Fertő tavi nádasok kérdésköre, és szeretném újra nyomatékosítani, ahogy 
most már hatodik éve teszem, hogy illő lenne, hogy a magyar állam 
érvényesítse azt a jogát, hogy bizony a Fertő tavi nádasokra mégiscsak az 
államnak kellene a kezelési jogot fenntartani, illetve ha akarja, bérbe adni. Az 
a privatizáció, amit az önök elődei véghezvittek a Fertő tavi nádasok kapcsán, 
az minden jóérzésű ember, hatóság, térségbeli polgármester számára 
elfogadhatatlan, és abban bíztak, hogy a Fidesz-kormány idején azért ez 
rendeződhet. Csak ezzel kívántam itt kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk róla. Ki az, aki támogatja a 

4. sorszámú indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ki 
az, aki nem támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbséget kapott az 
indítvány támogatása, bizottságunk nem támogatja.  

Az 5. sorszámú indítványról kérdezem a tárca álláspontját, ez az 
indítvány szintén Magyar Zoltán javaslata.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr, csak egy másodperc, csak rossz irányba 
kezdtem lapozni az ajánlást, és most hirtelen nem találom, hogy melyikről van 
szó. 

 
ELNÖK: T/14681/4/1. a benyújtási száma.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen, „a természetes vizekben élő busa egyedszámának 
megfelelő szabályozását.”. A céllal, amire a módosítás irányul, egyetértünk, de 
azt gondolom, hogy miután a törvényben adottak az ökológiai és szelektív célú 
halászatnak a feltételei, így az egyéb részletszabályokat már nem szükséges 
törvényben rögzíteni, ráadásul itt nem is részletszabályokról van szó, hanem 
tulajdonképpen megismétli a törvényben, hogy az ökológiai célú és szelektív 
halászatot támogatja, azzal a különbséggel, hogy itt külön nevesíti a busát is. 
Szeretném hangsúlyozni tehát, hogy a képviselő úr indítványának a 
tartalmával vagy céljával egyetértünk, úgy gondoljuk, hogy ennek az alapja 
már szabályozott a törvényben, egyéb részletszabályt pedig nem a törvénybe 
kellene hogy beletegyünk, hanem esetleg valamilyen más jogszabályba.  

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

Várnám akkor azt a másik jogszabályt, és akkor nem lesz vita közöttünk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem 

jelentkezik.), szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az 5. sorszámú indítványt? 
Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ez biztos hogy kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  
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A 6. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata, ez a /5/1. végződésű 
indítvány. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Itt is inkább technikai okai vannak. A 
támogatásokat az európai uniós forrásrendszer szabályozza, nem 
magyarországi, hazai törvény, ráadásul törvénybe beleemelni így, ezzel a 
névvel szintén nem szerencsés, hiszen nem tudjuk, bár reméljük, hogy a 
törvény hosszú életű lesz, és ahhoz képest nem tudjuk, hogy az ilyen 
elnevezésű programok pedig hogyan változnak. Tehát itt sem a céllal 
vitatkoznék, hanem azt javaslom, hogy ezzel a megfogalmazással 
semmiképpen se illesszük bele a törvénybe, és nem látom a szükségességét 
sem, hiszen az európai uniós források felhasználásának a rendjéről külön 
jogszabály rendelkezik.  

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

Ismét csak egyetértek így elviekben a kritikával, ugye én nem tudok 
rendeleteket írni, az a miniszter úrnak a feladata, ugyanakkor azt 
mindenképpen jeleznem kellett volna, hogy a horgászszervezetek szeretnének 
ezen forrásokhoz a jogszabályoknak megfelelően…, annak hiányában nem 
tudnak hozzájutni, de szeretnék úgy módosítani ezeket a rendeleteket, hogy 
hozzá tudjanak jutni. Az ő kívánságukat akartam tolmácsolni, és akkor 
remélem, hogy ezt az észrevételemet rögzítik, és a következő miniszteri 
rendeletben már lehetőségük lesz ezen forrásokhoz hozzájutni.  

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

Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja a 6. számú 
indítványt? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 7. sorszámú indítvány szintén Magyar Zoltán javaslata, ez a /6/1. 
végződésű indítvány.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Hosszas vita volt, mert a Halgazdálkodási Főosztály nagyon 
örül volna, hogyha törvényben van nevesítve az ő főosztályuknak a léte, 
javaslatot tettek a főosztályvezető személyére is, hogy esetleg azt is örökre 
véssük bele a törvényben, de nem, sajnos nem tudtam engedni a nyomásnak. 
(Derültség.) Nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik. – Magyar 

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

A 8. sorszámú indítvány következik, amely /7/1-re végződik, és szintén 
Magyar Zoltán képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ez is egy felhatalmazó rendelkezés, ha jól figyelem, miniszteri 
rendelet megalkotására. Általánosságban is szeretném elmondani, elnök úr, 
bár nem biztos, hogy erre most nekem van jogköröm, de az összes Magyar 
Zoltán-féle módosítónál az a helyzet, hogy külön kiemeli azt, hogy a törvény 
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alapján a miniszternek rendeletalkotási joga van halgazdálkodási jogkörben. 
Ez nemcsak ennél a törvénynél, hanem az összes törvénynél igaz, hogy ami a 
földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozik, arról mindegyikről 
rendeletalkotási joga van, tehát külön megemlíteni ezt nem tartanám 
szükségesnek.  

A kárókatona-gyérítésre tett erőfeszítéseinek megsegítése érdekében, 
ezzel kapcsolatban van egy 10 millió forintos éves pályázati forrásunk, ami 
egyedi támogatás a kárókatona-gyérítésre, és ráadásul ha meg kárókatona, 
akkor nem is a halgazdálkodási törvény az illetékes, tehát nem tudjuk 
támogatni. Megint azt mondom, hogy a célt én értem, de részben megvalósul, 
részben pedig máshol kell ezt tovább szabályozni, nem a törvényben.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Én is általánosságban mondanám, hogy ezekkel természetesen tisztában 
vagyok, de még egyszer mondom, hogy hiába mondjuk el más formában, 
szóbeli felszólalásban, írásbeli kérdésben. Próbálom itt is nyomatékosítani, 
hátha egyszer sikerül, és megértik.  

A 10 millió forintról tudok, ugyanakkor nagyon kevésnek gondolom. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bitay államtitkár úrnak adok szót.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm. Nem generálni szeretném a vitát, csak mások 
mellett pont Magyar Zoltán javaslatára is növeltük a kárókatona-gyérítésre 
szóló összegeket 7 millióról 10 millió forintra ebben az évben, és a következő 
évben további emelést szeretnénk ebben végrehajtani. Egyébként pedig 
szeretném nyomatékosan felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy a 
Magyarországon fészkelő és a Magyarországon átvonuló kárókatona-
állománynak a 40 százalékát hoztuk terítékre az egyedi lőszertámogatással, 
ami egyébként kirívóan magas szám a korábbi évekhez képest (Magyar 
Zoltán közbeszól.), tehát itt kifejezetten pozitív előrelépést látok.  

Amit Magyar Zoltán úr még kritikával érint, az természetvédelmi 
akadályokba ütközik, a fészkelő madarak fészkelési szokásaival kapcsolatos, 
ugyanis védett fajokkal együtt fészkelnek, és így a szaporulat 
megakadályozását nem teszi lehetővé a természetvédelemről szóló törvény.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem 

jelentkezik.), akkor szavazni fogunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 9. számú indítvány – amely /8/1-re végződik – Magyar Zoltán 
javaslata. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Benne van már a törvényben, nem szükséges külön 
szabályozni, ökológiai halászat, illetőleg a most benyújtott módosításban, 
törvénymódosításban bemutatási célú halászat szerepel, külön nem tartjuk 
szükségesnek, hogy még egy bekezdéssel ráerősítsünk arra, hogy van ilyen 
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halászat. Az értékesítésre vonatkozó feltételeket pedig nem a halgazdálkodási 
törvény szabályozza.  

 
ELNÖK: Itt nekem is lenne egy megjegyzésem. Épp ezzel a törvénnyel 

és az erdőtörvénnyel kapcsolatosan volt egy ötpárti megbeszélés, és ott 
kezdeményeztem, hogy ezt a kérdéskört vizsgáljuk már felül teljes körűen, 
hogy az ellenzék, sokak által firtatott kérdéskörnek van-e valóságalapja, 
miszerint az új törvény egyben nagy lehetőséget adott sajnálatos módon 
véleményük szerint az invazív fajok, halfajták elszaporodásának, amit a 
jelenlegi szabályozással nem lehet kezelni, és ha jól emlékszem, azon a 
tanácskozáson kaptunk egy ígéretet, hogy ez a felülvizsgálat a kiemelt 
nagytavaink tekintetében, ahol ezt vélelmezik ellenzéki képviselőtársaink, meg 
fog történni. Szeretném megkérdezni, hogy legalább egy rámozdulás történt-e 
ezzel a kérdéssel kapcsolatosan.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Természetesen, elnök úr. Mi magunk is érzékeljük ezt a 
helyzetet, és valóban többször szóba került. Az elnök úr kérésére készülőben 
van egy ilyen vizsgálati jelentés is, amely pontosan tartalmazza azt, hogy 
milyen hatásai vannak az invazív fajokra. De itt is szeretném felhívni a tisztelt 
bizottság figyelmét arra, hogy az ökológiai célú szelektív halászat 2016. január 
1-jét követően is megmaradt a törvényben, tehát a törvény, amiről most itt 
beszélünk, a halgazdálkodási törvény tökéletes alapot nyújt arra, hogy ezt a 
munkát el lehessen végezni. Ha jól figyeltem, Magyar Zoltán képviselő úr sem 
ezt kritizálta, hanem azt, hogy milyen költségvetési vagy más forrásokkal 
tudjuk biztosítani azt, hogy ezek az ökológiai szelektív halászatok 
megvalósuljanak, és legyen benne érdekelt, aki ezt megteszi. Erre 
vonatkozóan alakult ki az a párbeszéd, ami után az elnök úr úgy zárta azt a 
beszélgetést, hogy szeretné kérni azt, hogy vizsgáljuk felül ezeknek a 
halfajoknak az állományát, és ezt el is rendeltük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most adok szót Magyar Zoltánnak.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Igen, valóban nem vitattam azt, hogy a törvény tartalmazza ennek a 
lehetőségét, csak a gyakorlatban ez egyetlen, ha jól tudom, tiszai folyószakaszt 
leszámítva sehol nem történt meg az országban. Amíg csak a lehetőséget 
biztosítja a törvény, és kötelezettség, valamint állami forrás nincs mögé 
helyezve, addig, jól látható, a gyakorlatban nem fog megvalósulni, az elmúlt 
két évnek ez a tapasztalata. Ezt kívántam orvosolni ezekkel a módosítókkal.  

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

Nincs. Szavazunk a 9. indítványról. Ki az, aki egyetért az indítvánnyal? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 10. számú indítvány szintén Magyar Zoltán javaslata, amely /9/1. 
végződéssel került benyújtásra. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ez ugyanúgy a hal értékesítésével kapcsolatos, nem ennek a 
törvénynek a hatásköre, nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Nagyon 

röviden: világos, hogy nem ennek a törvénynek a… (Közbeszólás: Akkor miért 
nyújtod be?) Azért, hogy végre kezeljük, mert két éve csak ígéreteket hallunk, 
és elnézést, de agyrém az, hogy a Balaton-parton vagy a Duna-, Tisza-parton 
nem ehetünk ott kifogott halat, és ez nem csak az én problémám, ez a 
társadalom általános észrevétele, problémája és igénye, hogy erre lehetőséget 
teremtsünk, természetesen azon alapelv betartásával, hogy a horgászatnak 
kell az elsődleges vízhasznosítónak lennie mind az abban részt vevők száma 
miatt, mind pedig a remélt, turizmussal kapcsolatos nemzetgazdasági előnyök 
miatt. Ezt senki nem vitatja, de ezt akkor is kezelnünk kell, ha nem ebben a 
törvényben, akkor máshol, csak látnám már! Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Az államtitkár úrnak adok szót.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Itt szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy 
koncepcionális vita is van közöttünk. Nem véletlenül szüntettük meg a 
nagyüzemi halászatot, a kereskedelmi célú halászatot a természetes vizeken, 
hanem mert az a célunk, hogy ne legyen ilyen. Egyrészről tehát a tárca 
semmilyen bujtatott formában nem tudja támogatni azt, hogy ezt 
visszahozzuk. Másrészről a Balatont említette a képviselő úr, ott egzakt példát 
is tudok említeni: a balatoni halgazdálkodás, az állami halgazdálkodás, 
illetőleg a fogási naplók elemzése után világos, hogy egy évben nagyjából 
2 tonna süllőt fognak ki a Balatonból, a szigligeti süllőfesztiválon, egy 
fesztiválon több mint 6 tonna hal fogyott. Szeretném tehát a képviselő urat 
elkeseríteni: eddig sem a tóból kifogott halat fogyasztotta, amikor a tóparton 
étkezett.  

 
ELNÖK: Igen, de ha jól érzékelem, akkor ez a törvény nem segítette elő 

azt, hogy esetleg megforduljon ez az arány.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Az elnök úrnak igaza van, mert az volt a cél, hogy ne segítse 
elő.  

 
ELNÖK: Igen, és akkor még egy, pusztán turisztikai jellegű kérdés, 

tehát marketing jellegű kérdés: egy adott tóban élő halállományt akkor hogy 
lehet eljuttatni esetleg a vendéglátóhelyekre?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnök úr, ez a vita elég messzire vezet. Hogyha megnézem a 
világ összes természetes vízi halkereskedelmével kapcsolatos szabályt, akkor 
kivétel nélkül mindenütt azt látjuk, a tengerinél is, hogy mesterséges 
kultúrákban termelnek nagy mennyiségben halat, a természetes közegében 
olyan szinten kifosztottak ezek a természetes vizek, hogy a nagyüzemi halászat 
engedélyezését, a kereskedelmi célú halászat engedélyezését nemhogy egy 
Balaton méretű tóban, hanem tengeri, óceáni szinten is folyamatosan 
korlátozzák a résztvevők.  
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Én megértem azt, amit a képviselő úr mond, nagyon szívesen 
felajánlom neki, hogy a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél egy közös 
– ha szabad így mondanom: – tanulmányi kirándulás keretében bemutassuk 
azokat a haltermelési fajtákat, amivel nem intenzív, hanem halastói, 
tógazdasági haltermelés mellett megkülönböztethetetlen mind objektív, mind 
szubjektív mérőszámokkal a halnak a minősége, tehát semmilyen különbséget 
nem fog érezni attól, hogy honnan került elő az a hal, ha jó minőségű, 
tógazdasági környezetben tartják. Ennek a célnak az elérése érdekében 
eredetvédelmi eljárást kezdeményeztünk, szeretnénk egy önálló balatonihal-
eredetvédelmet végigvinni, aminek az eredményeként a balatoni 
ökoszisztémában található halmennyiségnek egyfajta minőségi megjelölésére 
kerülne sor, és ennek az eredménye lenne az, hogy a tó menti halsütödékbe, 
illetőleg éttermekbe megfelelő minőségű hal jusson. Ha összeadom azt a 
halmennyiséget, amit ezek az éttermek legálisan forgalmaznak – és nem 
akarok senkit megbántani ezzel, tippelés szerint esetleg még az illegálist is 
hozzászámítanám –, akkor sokkal nagyobb tógazdaságok sem lennének 
elegendőek, mint önmagában a Balaton, hogy azt a mennyiségű halat fedezni 
tudja. Egy illúziót kergetünk tehát, és nagyon nehezünkre esik elfogadni, hogy 
ezekben az éttermekben hosszú évtizedek óta nem a nagyvízi mederből 
kifogott halakat fogyasztottuk eddig sem, és vélhetően ezután sem azokat 
fogjuk fogyasztani.  

 
ELNÖK: Igen, nem is a nagyüzemi halászatra gondoltam. Én nem 

vagyok horgász sem (Derültség.), vadász sem, fogyasztója vagyok viszont 
mind a két húsfélének, és csak azt szerettem volna megkérdezni – és ilyen 
értelemben én értettem az akkori törvényi szándékot is, a nagyüzemi halászat 
megszüntetését ezeknél a természetes élővizeinknél –, hogy a mai szabályok 
szerint ennek ellenére van-e esély arra, hogy valaki ki meri írni egyáltalán 
étteremben marketingfogás és turisztikai célból, hogy én balatoni halat 
forgalmazok vagy sütök és árusítok, tehát van ennek módja, hogy a mai 
szabályok szerint ezek szerint a horgászok által kifogott hal valahogy 
elkerülhet a kereskedelmi forgalomba? Vagy erre vállalkozást kell a 
horgásznak alapítania? Vagy egyáltalán mi a metodikája ennek?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nagykereskedelmi forgalomban nincs erre esély, hiszen egy 
horgász nem tudja azt a volument produkálni, ami… 

 
ELNÖK: Én a kereskedelmi forgalomra gondoltam, és nyilvánvalóan… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Megértettem, csak a pontosítás kedvéért akartam mondani. 
 
ELNÖK: …azok az éttermek, sütödék kisebb volumenűek azért.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A falusi vendégasztal szolgáltatás keretén belül lehetőség van 
arra, hogy a saját maga által fogott halat vagy akár a horgászoktól, 
horgászegyesületekről megvásárolt halat ennek a szolgáltatásnak a keretében 
sütödékben, illetőleg vendéglátóhelyeken fel tudják használni. De még egyszer 
szeretném hangsúlyozni, hogy ezt egy abszolút kuriózumként tekintem, és úgy 
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gondoljuk a Földművelésügyi Minisztériumban, hogy nem is cél az, hogy 
ennek a számát növeljük, és hogy minél több halat halászati módszerrel – 
most szegény Balatont emlegetjük folyamatosan, én inkább úgy mondanám, 
hogy: – a természetes vizekből kiemeljünk, ez nem célja a halgazdálkodási 
törvénynek, az alapfilozófiájával ellentétes.  

 
ELNÖK: Változatlanul mondom: nem halászatról, hanem horgászatról 

beszéltem. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ezért válaszoltam rá, hogy a falusi vendégasztal keretében a 
horgásztól, a horgászegyesülettől megvásárolt és a saját maga által kifogott 
halat a vendéglátós tudja értékesíteni.  

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

Államtitkár úr, olyannyira nincs különbség közöttünk a koncepció 
tekintetében, hogy a Jobbik frakciója megszavazta azt a törvényt, amelynek a 
módosításáról most beszélünk. Itt a problémám azzal van, hogy az eltelt 
időszakban felgyülemlett tapasztalatokat és az azokból levonandó 
következtetéseket kezelni kellene. És értem én, hogy említette a fesztivált, a 
süllőfesztivált, ahol – ha jól emlékszem – 6 tonna fogy el (Dr. Bitay Márton 
Örs: Igen.), és az egész éves balatoni kifogás csak 2 tonna, gondolom, abból 
egy kiló sem került mondjuk erre a fesztiválra, tehát még szélsőségesebb az 
eset… 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): De, 500 kilót vásároltak a balatoni horgászoktól. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, akkor 500 kilót, 

remek, de a maradék 550 kiló sem hazai tógazdaságokból került ki. (Dr. Bitay 
Márton Örs: Mindegy!) Mindegy, szóval nem hazai tógazdaságokból, hanem 
fehérorosz vagy ukrán, akármilyen tógazdaságokból került ki. Tehát értem én, 
hogy a természetes vizeink nem képesek ezt a mennyiséget produkálni, és hála 
istennek, mert akkor ezek szerint több hal fogy, mint amennyire képesek a 
vizeink – ezt két oldalról kell kezelni –, a vizeknek kell megadni azt a 
lehetőséget, hogy a halpopulációk képesek legyenek saját maguktól is nagyobb 
reprodukcióra, illetve a másik lábát le kell tenni, hogy a tógazdaságainkat 
fejlesszük európai, hazai forrásokból, a jogszabályokat úgy illesszük, hogy 
azok képesek legyenek előrelépni, de akkor tegyük le a többi lábát, és nem 
marad vita közöttünk.  

És ha már a halászokat megemlítettük, csak egy mondat: kormányzati 
szinten lett számukra megígérve, és itt nem a nagy cégekről beszélek, hanem 
arról a száz-egynéhány halászcsaládról beszélek, amely még ebből élt, ez volt a 
főállásuk, számukra kormányzati szinten lett megígérve a kártalanítás, a 
kárpótlás – nekem mindegy, hogy ezt hogy hívjuk. Ez két éve történt, azóta 
várnak erre, hiszen azért miniszteri, államtitkári szinten hangzottak el ezek az 
ígéretek. Úgyhogy jó lenne, hogyha most már feléjük is elhangzana valami 
konkrétum, mert a parlamenti vitában is csak a ködösítés ment. Úgyhogy ez 
egy kicsit róluk is szól. Köszönöm.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Az államtitkár úré a szó. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, egyetértünk, köszönöm, 
hogy a képviselő úr is mondta, hogy itt azért olyan nagy törésvonalak 
nincsenek a kormány és az ellenzék vagy a Jobbik és a Fidesz között 
halgazdálkodási témakörben.  

A kártalanításra visszatérve: jogosan kritizál minket a képviselő úr 
emiatt, viszont van egy olyan probléma, hogy a jogszabállyal okozott kárt mint 
kártérítési alapot nem ismeri el a magyar jogrendszer, éppen ezért más 
megoldásokat kell keresni. Tehát az egyösszegű kártalanítást azért, mert 
jogszabály által megszűnik egy lehetőség, azt a magyar jogrendszer nem 
ismeri, nem csak a magyar, az európai jogrendszer sem ismeri. Egyébként 
pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a természetes vizeknek a 
halászati joga egy határozott időre, 15 és 20 éves időintervallumra, változó 
időre lett megkötve annak idején, és ezek lejártak, és a közvetkező nehezítése 
a kártalanításnak, hogy nem egy nem várt esemény bekövetkezése okán 
keletkezett munkajogi probléma, hanem világosan tudta mindenki, hogy 
meddig tart a szerződése. Az, hogy nem lett új pályázat halászati módszerekre 
kiírva, az pedig a jogszabály változása miatt volt. Ennek ellenére, szeretném 
hangsúlyozni, 250 halászcsaládról tudunk, amelyet ez az intézkedés érintett, 
és most alig éri el a százat azoknak a száma, akiknek még nem rendeződött 
átképzéssel vagy más munkalehetőséggel a viszonyuk a mi információink 
alapján. Ez is sok, de azért most már több mint a felének erre a problémájára 
született valamilyen megoldás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Térjünk vissza a 10. sorszámú indítványra! 

A szavazáshoz érkeztünk. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen, bizottságunk nem támogatja az 
indítványt.  

A 11. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely /10/1. 
végződéssel került benyújtásra. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Szakmailag nem támogatom ezt a javaslatot az elmondott 
indokok alapján, de nem olyan erős az álláspontom ezzel kapcsolatosan, amit 
azért mondok, mert ugyan egy felesleges duplikációnak érzem, de egy szép 
mondat: annak a feltételeinek a kidolgozására, hogy a jövőben a halértékesítő 
helyek legálisan kifogott vízi halhoz juthassanak. Énszerintem… 

 
ELNÖK: Ez nem az az indítvány. (Közbeszólás: Eggyel előbb!) 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnézést! 
 
ELNÖK: Ez nem az az indítvány, tehát a 11. sorszámú javaslatról van 

szó a háttéranyag szerint, és /10/1. a végződése az indítványnak. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ja, az ökológiai és szelektív halászat! 
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ELNÖK: Igen.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ezt az előbb részben érintettük, kitértünk rá, nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 12. sorszámú indítvány következik, amelynek /11/1. a végződése. Mi a 
tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Erre próbáltam az előbb előrerohanva indokolást adni.  
 
ELNÖK: Most már figyelünk. (Derültség.) Tehát mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca álláspontja az, hogy nem támogatjuk ezt a módosító 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik. – Magyar 

Zoltán: Nincs.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 1, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja a 12. indítványt.  

A 13. indítvány Magyar Zoltán javaslata, amely /12/1. sorszámmal 
került benyújtásra. „Egyél halat”, ez a kulcsszó benne. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr, csak az előbb annyira 
felgyorsítottam, hogy az előzőhöz elfelejtettem egy indoklást elmondani, hogy 
miért nem támogatjuk… 

 
ELNÖK: Akkor szője bele az államtitkár úr ebbe a 13-asba (Derültség.), 

nézzük! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Parancsol? 
 
ELNÖK: Szője bele ebbe a 13-asba! (Derültség.) Most már ezt 

nyitottam meg.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen. A 13. módosító javaslatról az előző jutott az eszembe… 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Így jó lesz! (Derültség.) Így jó lesz! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): …, ahol elfelejtettem elmondani azt a szókapcsolatot, és ne 
vegye sértésnek, de azért sem támogatjuk, mert ilyet törvénybe nem lehet 
beleírni, hogy: „vízi halhoz juthassanak”. (Közbeszólások: Van másmilyen is?) 
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A mi terminusaink szerint másfajta hal nincsen. Ez csak egy ilyen technikai 
módosító.  

A 13-asra rátérve, amit az elnök úr mondott, nem támogatjuk. (Magyar 
Zoltán: „Helyi vízi” akart lenni.) 

 
ELNÖK: Hogy? 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: „Helyi vízi”-t 

akartam írni.  
 
ELNÖK: A 13. indítványt a tárca nem támogatja. Van-e kérdés, 

észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Szóba került már a 

tógazdaságok megerősítése, és szerintem egy kiváló lehetőség arra, hogy a 
tejprogramhoz hasonlóan egy ilyen államilag támogatott, a hazai 
halfogyasztást serkentő programot életre hívjunk. Minden évben kísérletet 
teszek a költségvetés tárgyalásakor is erre, egy-egy ilyen módosítót 
megpróbálok átjuttatni a Házon. Túl a nemzetgazdasági szempontokon úgy 
gondolom, hogy egészségügyi okok is indokolják azt, hogy egy ilyen program 
kidolgozásra kerüljön. Ezt csak úgy erősítésképpen kívántam elmondani a 
módosító indítványomhoz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? 

(Jelzésre:) Az államtitkár úrnak adok szót.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Abban az esetben, ha a bizottság megfontolná, hogy ezt nem 
egy ilyen megnevezett módon, hogy „Egyél halat” program, hanem a 
halfogyasztás növelésére tett erőfeszítések vagy a halfogyasztás növelésének a 
kidolgozását, úgy bizottsági módosítóként ezt tudnánk támogatni. (Dr. 
Legény Zsolt: Hát, akkor bizottságiként fogalmazzuk meg! – Magyar 
Zoltán: Elnök úr?) 

 
ELNÖK: A bizottsági módosító indítványok benyújtásának elég szigorú 

feltételei vannak, és ezek most nem állnak rendelkezésre. Ha a tárca úgy látja, 
hogy mivel a hal éve van, és úgy emlékszem, hogy a miniszter úr is egész 
komoly erőkifejtéseket tett ennek a bemutatására, legalábbis én ezt láttam, 
tehát ha a tárca úgy látja, akkor legyen szíves a majd későbbi időben összeülő 
bizottsághoz benyújtani ezt, a Törvényalkotási bizottságra gondoltam. (Dr. 
Bitay Márton Örs: Jó, rendben!)  

A 13. indítványra térünk vissza, annak a szavazására. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3, ez kisebbség, a bizottságunk nem 
támogatja.  

A 14. indítvány szintén Magyar Zoltán javaslata, amely /13/1. 
sorszámon került benyújtásra. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatom. (Magyar Zoltán: Akkor visszalapozok! – 
Derültség.)  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Magyar Zoltán: Nincs.) Azt hittem 
az, hogy miért. (Derültség. – Magyar Zoltán: Indoklást szeretnék kérni. – 
Derültség.) Tehát a 14. módosító indítvány, Magyar Zoltán javaslata 
támogatásra került a tárca részéről. Kérdés, észrevétel nincs, ezért szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú, bizottságunk is támogatja. (Magyar Zoltán: Azta! 
Megérte! Győzelem!)  

A 15. indítványról már szavaztunk az 1. sorszám alatti indítvánnyal 
együtt.  

Nem látok olyan indítványt, amelyet a bizottságunknak meg kellene 
még tárgyalnia, ezért a részletes vita második szakaszát lezárom. Kérdezem, ki 
az, aki egyetért azzal, hogy ezt a vitaszakaszt lezárjuk. Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

Szokásunknak megfelelően jelentést fogunk benyújtani a Házhoz. 
Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja, hogy ezt a jelentést a szokásos módon 
benyújtsuk. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Kérdezem, hogy akarunk-e a soron következő parlamenti vitában 
kisebbségi vagy többségi előadót állítani. (Nincs jelzés.) Nem, sem a 
kisebbség, sem a többség véleményének a képviseletére nem javaslunk előadót 
állítani. 

Szeretném önöknek jelezni, hogy a bizottsági határozatok a ParLex 
rendszeren keresztül kerülnek benyújtásra, és ott elemezhetőek ki.  

A 2. napirendi pontot munkánk elvégeztével ezennel lezárom.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/14660. számú törvényjavaslat (Részletes vita) 
(Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra, amely a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatról szól, annak a részletes vitáját fogjuk 
most lefolytatni. Jakab István és Győrffy Balázs a két benyújtó.  

Megnyitom a vita első szakaszát, amelyben a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről fogunk dönteni. 
Kérdezem, hogy ezen vitaszakaszban képviselőtársaim vagy a tárca képviselője 
akar-e hozzászólni, megjegyzést tenni. (Senki nem jelentkezik.) Nem.  

Szavazunk az első vitaszakaszban arról, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a benyújtott indítvány megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Itt is megkérdezem a tárca jelen lévő képviselőit, az államtitkár urat, 
hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog képviselni.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot. 
Megnyitom a második vitaszakaszt, amelyben a háttéranyag sorszámai 

szerint fogunk haladni, és megtárgyaljuk az egyes módosító indítványokat.  
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Az 1. számú indítványt, amelyet a háttéranyagban találhatunk, Gőgös 
Zoltán képviselőtársunk nyújtotta be. Az előterjesztőt, Győrffy Balázst 
kérdezem meg először, majd a tárcát. Győrffy Balázsé a szó. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nem 

támogatom, nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

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

A 2. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja?  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Azon kívül, hogy szerintem 

nem értelmezhető, és szépen illeszkedik ahhoz a humoros sorhoz, amit a 
Jobbik részéről Magyar Zoltán beadott, nyilvánvalóan ő sem gondolta 
komolyan ezeknek a módosítóknak a tartalmát, inkább csak a kedélyjavítás 
céljából lettek benyújtva. Úgyhogy én így humorosan akkor nem támogatom.  

 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Humorosan én sem. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Úgy 

gondoltam, hogy ehhez a törvényhez érdemi módosítások benyújtása már 
csak azért sem lehetséges, mivel alapból az egész törvényt szeretnénk 
átdolgozni, úgyhogy azokat a pontokat igyekeztem kezelni, amelyek egyáltalán 
meg lettek nyitva. És jó lenne, ha humoros lenne mindegyik, de sajnos az 
érintett gazdálkodók részéről ezek inkább ilyen sírva vigadunk típusú 
módosító indítványok, úgyhogy én kitartok mellettük. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Az előterjesztő 

képviselője!  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm. Képviselő úr, 

akkor szerintem most hadd fűzzek hozzá néhány gondolatot az ön által 
elmondottakhoz, mert nyilvánvalóan amiket ide leírtak, hogy majd megyünk 
tovább, meg hogy tagja-e a Fidesznek, meg spekulációs célból vált 
földművessé, az nyilván az egyik oldalról nonszensz, a másik oldalról pedig 
egy..., ki fogja bevallani, hogy spekulációs célból lett földműves? Tehát ez itt 
kezelhetetlen.  

Magáról a kamarai működésről egy mondatot, és aztán befejeztem, 
mert azt gondolom, hogy ezt mindegyik pontnál el lehetne mondani. 
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Képviselő úr, számoljunk együtt! Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a 
kollégáimmal egy olyan javaslattal tudtunk előállni csak az idei év 
vonatkozásában, ami a magyar agrárgazdaság számára, és nemcsak az 
agrárgazdaság, hanem az egész ország számára egy érdemi előrelépés. Ez a 
jégeső-elhárító rendszer egyébként statisztikai számítások alapján körülbelül 
50 milliárd forint termelési értéket óvhat meg, ha kiépítésre kerül. Ezt a saját 
kollégáim dolgozták ki, az ő javaslatukra és a mi javaslatunkra került be a 
Vidékfejlesztési Programba, harcoltunk azért, hogy ennek a finanszírozása a 
Kárenyhítési Alapból megvalósulhasson, ez egy közös érdek, amiben sokan 
dolgoztunk együtt, de mégiscsak a kamara működése tette lehetővé, hogy ez 
ebben a formában működjön. 50 milliárd forint termelési érték csak az 
agráriumban, és ezen kívül még ideszámolhatjuk, hogy hány kocsit nem fog 
elverni a jég, meg hány palatetőt nem fog bezúzni a jég.  

Hogyha azt nézzük, hogy az összes kamarai tagdíj, amit befizetnek a 
tagok, 4 milliárd forint, és ha ezt minden évben csak ehhez az 50 milliárd 
forinthoz viszonyítjuk, ami egyébként termelési értékként megmarad a 
magyar vidéken, akkor azt gondolom, hogy ez a 11:1 arány nem egy tragikusan 
felfogható dolog. Engedje meg, hogy én erre büszke legyek, és azt gondolom, 
ezzel nem vagyok egyedül, úgyhogy ezért nem fogom tudni elfogadni azokat a 
javaslatokat, amelyeket önök ez ügyben tesznek. Köszönöm szépen.  

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

Én sem kívánom majd mindegyik pontnál megismételni. A jégeső-elhárítási 
rendszerrel maximálisan egyetértünk, a parlamenti vitában is elmondtuk, 
támogatjuk is; ugyan kicsit megkésett a dolog, hiszen ez is most már egy 
évtizedes ígéret, de örülünk, ha végre megvalósul. Azonban ha már szóba 
kerültek a kamarai tagdíjak, tömegesen érkeznek panaszok a már említett 
ügyek miatt – ezt Győrffy Balázs elnök úrral is megbeszéltük már több esetben 
–, hogy a kamara az érintettek által teljesen indokolatlannak vélt módon kezdi 
el most tömegesen behajtani több évre visszamenőleg a tagdíjakat olyan 
állampolgároktól, olyan érintettektől, akik sokszor azt sem tudták, hogy 
egyébként a kamara tagjai, vagy éppen a Kereskedelmi és Iparkamarának is 
tagjai, és úgy vélték, hogy ha oda fizetnek, akkor megfelelően járnak el, nem 
volt megfelelő tájékoztatás, sőt olyan esetek tömegei vannak, ahol megyei 
kamarai vezetők nyugtatták meg az elmúlt években az érintetteket, hogy nem 
kell aggódni, nem lesz ebből baj, elég, ha a másik kamarához tartoztok, vagy 
éppen ide nem kell fizetnetek, a TEÁOR-számokból fakadó káoszról nem is 
beszélve, tehát ezek mind-mind azt bizonyítják számomra, hogy itt azért 
valami nagyon elcsúszott, ha mást nem, akkor az információáramlás 
tekintetében. Úgyhogy ez meg az árnyoldala annak, amit az elnök úr 
egyébként elmondott, és, még egyszer mondom, támogatjuk például a jégeső-
elhárítási rendszert.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Azt gondolom, hogy nem 

feltétlenül ehhez a napirendi ponthoz tartozik, de azért hadd válaszoljak! 
Képviselő úr, 2012-ben fogadta el az Országgyűlés azt a jogszabályt, amely 
egyébként jogszabályi kötelezettségként írta elő azoknak a cégeknek, 
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vállalkozásoknak, hogy regisztráljanak az Agrárgazdasági Kamaránál, amelyek 
a törvény mellékletében felsorolt TEÁOR-számokat a saját tevékenységi 
körükben fellelik. Én azt gondolom, hogy ha nem is a vállalkozások 
vezetőinek, de mondjuk a könyvelőnek vagy a könyvvizsgálónak vagy aki 
éppen ezeknek az ügyeknek az intézésére az adott cégnél jogosult, ezt 
figyelembe kellett vennie, és nyomon kellett volna követnie. Évekbe került, 
mire közhiteles adatbázisokból össze tudtuk gyűjteni azokat, akiknek 
egyébként kötelességük lett volna 2012-ben regisztrálni hozzánk, és 
nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a jogszabály és az alapszabály köt 
mindenkit, aki a kamarában dolgozik.  

Tisztelt képviselő úr, valóban az volna szerintem a méltatlan, akik 
egyébként ’13-ban, ’14-ben, ’15-ben és ’16-ban jogkövető állampolgárként a 
vonatkozó tagdíjat befizették, velük szemben lenne méltatlan, hogyha azoktól, 
akik egyébként meg a jogi kötelezettségüknek nem tettek eleget, a tagdíjat 
nem hajtjuk be. Ez egyrészről méltatlan lenne, a másik oldalról pedig mind én, 
mind a főigazgató hűtlen kezelés gyanújával lehetnénk elővéve, hisz nekünk 
ezt be kell szednünk, hisz a törvény így rendelkezik.  

Azért pedig, hogy valaki nem követi nyilván a jogszabályt meg a 
változásait, azt gondolom, nem feltétlenül a jogszabályt végrehajtó vagy azt 
alkalmazó szervet kell felelősségre vonni. Egyébként megjegyezném, hogy 
nagyon sok esetben, szinte minden évben, minden félévben, amikor 
küldöttgyűlés van, az alapszabály minden alkalommal módosítva lett, 
mégpedig olyan értelemben, hogy folyamatos kedvezményeket adtunk a 
tagdíjbefizetés alól olyan esetekben, amikor úgy gondoltuk, hogy ez észszerű 
és etikus. Természetesen az idei évben is így fogunk eljárni, hisz már elkészült 
az a módosítás, amellyel az ez év májusi küldöttgyűlésen is egy újabb enyhítést 
fogunk bevezetni a tagdíj vonatkozásában, hisz több esetben vannak olyan 
határmezsgyék, amelyeknek a kezelése feltétlenül szükséges. Én azt 
gondolom, hogy amíg jogi és erkölcsi alapon el tudunk menni, addig 
elmegyünk, de nyilvánvalóan az, hogyha valaki nem olvassa el a jogszabályt, 
és az abból fakadó kötelezettségei összegyűlnek adott esetben több évre, az 
nem ok arra, hogy ezt elengedjük neki, már csak azért sem, mert voltak, akik 
egyébként azt becsületesen befizették.  

 
ELNÖK: Itt én is szeretnék kérdezni. Hozzám is érkezett ilyen panasz, 

ne rejtsük véka alá a megkeresésnek ezt a módozatát! Jól értem-e, hogy az 
egyes TEÁOR-számok alapján kerültek legyűjtésre a vállalkozások, és a 
kérdésem az, hogy lehet olyan, hogy az a TEÁOR-szám a sok közül tagságra 
kötelezi a vállalkozást, ugyanakkor annál az egy TEÁOR-számnál sokkal 
szélesebb körű a tevékenysége, akkor itt mi fogja képezni a tagdíjfizetés 
alapját? Annak az egy TEÁOR-számnak az alapján végzett forgalom, vagy 
pedig annak a vállalkozásnak a teljes forgalma alapján történik a tagdíjfizetési 
kötelezettség? Magyarul van mondjuk egy gazdabolt, amely hűtőszekrénytől 
kezdve mindent árul, de lehet, hogy árul természetesen vetőmagot meg 
növényvédő szert is, és az egyik TEÁOR-szám alapján bekerült a tagságra való 
kötelezettek sorába, ilyenkor hogy történik a tagdíjszámítás?  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Először is mindenkinek 

érdemes megvizsgálnia, hogy ő egyáltalán végzi-e azt a tevékenységet, amelyet 
az a TEÁOR-szám takar, amely mondjuk a vállalkozási igazolványában 
szerepel. Ha nem végzi, akkor azt érdemes onnan kivenni, és abban az 
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esetben, hogyha ő ezt megteszi, és vállalja, hogy a következő három évben 
nem fogja azt a tevékenységet végezni, akkor egyéves tagdíj befizetésével ki 
tud lépni a rendszerből, és minden korábbi kötelezettsége megszűnik.  

Még egy dolog van, az arányosítás lehetősége. Hogyha valaki a teljes 
nettó árbevételének a 20 vagy adott esetben a 25 százalékát szerzi csak olyan 
tevékenységből, amely egyébként agrárgazdasági kamarai tagságra jogosít, 
akkor neki lehetősége van arányosítani. Tehát hogyha valaki nem végezte ezt a 
tevékenységet, akkor könyvvizsgálói igazolással tudja bizonyítani, hogy ez 
nulla bevétel az ő nettó árbevételéből, akkor a legalacsonyabb, 2 ezer forintos 
éves tagdíjat kell neki befizetnie, és egészen pontosan egy évig, hogyha ki is 
veszi azt onnan. Ez tehát ilyen egyszerűen kezelhető.  

Egyébként előre szeretném jelezni, hogy az idei évben is fogunk 
változtatni az alapszabálynak a vonatkozó rendelkezésein, és ez a 20-
25 százalék valószínűleg fel fog emelkedni 30-50 százalékra. Mi azt gondoljuk, 
hogy aki a tevékenységét több mint 50 százalékban agrárgazdasági vonalon 
végzi, az már jogosan mondható agrárgazdasági kamarai tagnak teljes 
értékben.  

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

Szerintem az a méltatlan, hogy egyrészt elvárjuk a vállalkozásoktól vagy az 
érintettektől, hogy TEÁOR-szám alapján nyomon kövessék a jogszabályok 
változását, hogy ők most éppen melyikbe esnek bele vagy melyikbe nem, ez 
teljesen életszerűtlen szerintem. Ráadásul ha a kamarának évekig tartott 
közhiteles adatbázisokból összegyűjteni azt, hogy ki az, aki hozzá tartozik, és 
ki az, aki nem, akkor meg tényleg…, Balázs, ha ti nem tudjátok, akkor miért 
várjátok el, hogy az érintettek ezzel tisztában legyenek? És ha már ez évekig 
tartott, akkor egy levelet kellett volna nekik küldeni, hogy ez és ez a helyzet, és 
mostantól akkor ezt komolyan kell venni.  

A másik pedig az, hogy nem tudom, a NAV-val milyen a viszonyotok, de 
hogyha a NAV-nál le lehetne kérni azt, hogy olyan tevékenységet nem 
folytatott, ami a kamara hatáskörébe tartozik… 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Nincs ilyen, ez nincs 

nyilvántartva.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: És erre nem tud 

válaszolni a NAV? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Honnan tudná?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Hát… 
 
ELNÖK: Kérdés nem hangzott el, vélemény hangzott el.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jó, rendben van. 

Tehát ennyi. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Legény Zsoltnak adok még szót, és utána 

visszatérünk a 2. indítványnak a szavazásához.  
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DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem 

kívánok többször szólni, ezért egyszer elmondom az álláspontunkat, az 
álláspontomat ezzel kapcsolatosan, és nem fogok visszautalni az 1. pontra, 
amelyről az elnök úr már természetesen szavaztatott, azonban a későbbiekben 
még vissza fogunk erre térni.  

Győrffy képviselő úr az előbb úgy fogalmazott, hogy amennyiben az 
adott vállalkozó, gazdálkodó agrárkamarai tagságra jogosult. Itt van a 
legnagyobb problémánk, ugyanis adott TEÁOR-szám alapján agrárkamarai 
tagságra kötelezettnek minősül a törvény alapján az adott gazdálkodó. Itt van 
nekünk az alapproblémánk, ezért is kezdeményeztük azt már többször is, és itt 
is, még talán a kettővel vagy hárommal ezután következő pontban is ugyanez 
szerepel, azt a módosítót a Jobbik nyújtotta be, hogy a kötelező agrárkamarai 
tagság ellen kellene fellépni. Azt is mondhatnám, hogy tudat alatti elszólás 
volt Győrffy képviselő úr részéről, amikor azt mondta, hogy agrárkamarai 
tagságra jogosult, nem agrárkamarai tagságra kötelezett adott esetben az 
adott gazdálkodó. Ez az, amiben mi szeretnénk alapvetően változást elérni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ezt a kérdést nem szeretném kinyitni. Láttam Gőgös Zoltán 1-

es indítványát, ők önkéntessé tennék a kamarai tagság kérdését. Ez egy 
koncepcionális vita (Dr. Legény Zsolt: Így van!), mi a kötelező tagság mellett 
döntöttünk, amikor a törvényt elfogadtuk.  

(Jelzésre:) Győrffy Balázs, viszonválasz, és utána lezárom ezt a vitát.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Igen, én azt gondolom, hogy most ezt 

talán egyszer megbeszéljük, és nem kell minden egyes pontnál kinyitni majd. 
Legény képviselő úrnak annyit, hogy elmondtam, alapvetően koncepcionális 
vita van különböző pártok között abban, hogy a kötelező vagy a nem kötelező 
kamarai tagság az, ami adott esetben működőképes lehet. Én azt gondolom, 
hogy világban van ilyenre is példa és olyanra is példa, tehát itt általános 
igazság nem létezik.  

Magyar képviselő úrnak annyit szeretnék mondani, hogy a NAV 
nyilvántartja a nettó árbevételt, ami alapján egyébként mi is tudunk dolgozni, 
és ezt kapjuk meg a NAV-tól adott esetben, hogy milyen nettó árbevétele van 
egy bizonyos cégnek, de hogy az a cég milyen TEÁOR-szám alapján, melyik 
tevékenységéből gyűjtötte össze ezeket a forintokat, azt a NAV nem tartja 
nyilván, így nem is tudjuk tőle elkérni, tehát nem is tudjuk tőle megkérdezni, 
de, elnézést, a számlára sem kell feltétlenül ráírni, hogy milyen TEÁOR-szám 
alapján végeztem az a szolgáltatást, és kaptam érte adott esetben valamilyen 
ellenértéket, ez tehát képtelenség. És, igen, borzalmas nehéz volt, hat, hét vagy 
nyolc – nem is tudom – közhiteles adatbázisnak az összefésüléséből kell egy 
olyan adatbázist létrehozni, amit mi tagnyilvántartásnak merünk nevezni. 
Halkan megjegyzem, hogy egyébként a közhiteles adatbázisokban szereplő 
adatok nem egy esetben ütik egymást, ami egyébként egy óriási probléma, és 
elképesztő informatikai kihívást okozott a kollégáknak.  

Még egy dolog, amit fel tetszett vetni, képviselő úr, tavaly nyáron írtunk 
levelet azoknak a cégeknek, amelyeket ilyen informatikai fejlesztés után 
sikerült megtalálnunk, hogy vélelmezzük, hogy önök egy egyébként 2012-es 
jogszabály-módosítás alapján valószínűleg már 2013. március 28-a óta 
kötelezően tagjai az Agrárgazdasági Kamarának, leírtuk nekik, hogy ez milyen 
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lehetőségeket jelent, amennyiben a tagdíjat szeretnék valamilyen formában 
arányosítani, vagy kedvezményt szeretnének igénybe venni, milyen jogaik, 
milyen kötelezettségeik vannak. A probléma az, hogy nagyon sok vállalkozás 
nem reagált erre az égvilágon semmit, nekünk pedig nyilvánvalóan 
kötelességünk azokat, akik valamilyen formában tartoznak – hisz ez 
köztartozásnak minősül – a NAV-on keresztül megszólítani, és tőlük a tagdíjat 
beszedni. Ez nem lehetőség a számunkra, hanem egy törvényi kötelezettség, 
tehát nekem nincs mérlegelési jogom, hogy ezt megteszem, vagy nem teszem 
meg.  

Még egyszer mondom: az alapszabályban nagyon sok olyan enyhítést 
tettünk, amit, azt gondolom, az esetek nagy részét egyébként képes kezelni, de 
folyamatosan azon dolgozunk a kollégáimmal, hogy lehetőleg minél 
szélesebbre tárjuk azt a lehetőséget, amivel a kritikus helyzeteket kezelni 
tudjuk. És nyilvánvalóan az, hogy a NAV megszólította őket már a behajtás 
tényével kapcsolatban, az nagyon sok esetben egy ráébredést jelentett, hogy ez 
nem egy szemétbe dobandó levél, vagyis nem kellett volna oda dobni, amit 
tavaly nyáron kaptak – egyébként megjegyzem, hogy tértivevényes leveleket 
küldtünk, tehát minden esetben tudjuk bizonyítani azt, hogy azt az adott 
levelet átvették.  

 
ELNÖK: Köszönöm… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: De megnyugtatom, hogy 

amennyit lehet, annyit fogunk tenni az ügy érdekében. Köszönöm.  
 
ELNÖK: A 2. sorszámú indítványról fogunk dönteni. Ki az, aki 

támogatja? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 3. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazásra 

kerül az indítvány. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 4. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Ez az egyik kedvencem, de 

nem támogatom. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel?  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Bocsánat, elnök úr, szerintem 

osszuk már meg a közvéleménnyel, azzal, aki nem tudja, hogy most arról 
szavaztunk, hogy a kamara nyilvántartsa-e, hogy tagja-e valaki a Fidesznek.  

 
ELNÖK: Ez egy komoly jobbikos indítvány, így kezeljük ezután a 

Jobbikot. Majd még visszatérünk erre az indítványra néhányszor, azt hiszem.  
(Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Nem akartam volna magyarázni, de ha már így megszólíttattam, valóban a 
kamarai tagok jelentős részének sérti az érzékenységét, és komolyan 
kiakadtak azon, hogy a kamara időről időre most már annyi adatot kíván 
róluk tudni, amit teljesen indokolatlannak éreznek – persze Győrffy elnök úr 
biztosan meg tudja magyarázni, hogy erre miért van szükség –, és ezzel a 
módosítóval kívántam felhívni arra a figyelmet, hogy a támogatások és egyéb 
tekintetben legfontosabb információt még nem tartalmazza az adatbekérés, 
úgyhogy ezzel kívántam segíteni a kamara működését. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szavazásra kerül sor, (Győrffy Balázs jelzésére:) nem adok 

szót. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy. …Vártam az MSZP 
jelzését is… 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Elnök úr, bocsánat, ha csalódást 

okoztam! (Derültség.)  
 
ELNÖK: Úgy tűnik. (Derültség.) Egy igenlő szavazat volt, ez kisebbség, 

bizottságunk nem támogatja.  
Az 5. sorszámú indítvány Gőgös Zoltán javaslata. Mi az előterjesztő 

álláspontja az 5. sorszámú indítványról? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Ez effektív ugyanaz, mint egy 

korábbi, csak más megfogalmazásban. Azt nem támogattuk, így nyilván ezt 
sem.  

 
ELNÖK: Szerintem nem egészen, bár nem tudom, az előterjesztő most 

mire gondolt ezzel a magyarázatával. Gőgös Zoltán egy konkrét indítványt tesz 
az 5. sorszámú javaslatban. Jó. 

Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Csupán csak a 

csalódottságomnak szerettem volna hangot adni.  
 



 29 

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

A 6. sorszámú indítvány Font Sándor javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Támogatom, köszönjük a 

pontosítást.  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. (Magyar Zoltán: Indoklás? – Derültség az 
ellenzéki képviselők soraiban.) 

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

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

A 7. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Itt ellenben egy érdemi módosításról van szó, és roppantul érdekelne, hogy ez 
miért kerül megváltoztatásra, és miért nem támogatják a módosítómat. 
Köszönöm.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm. Ez valóban egy 

technikai módosító, azt gondoljuk, hogy ez nem a törvényben, hanem az 
alapszabályban kezelendő kérdés, ezért tettük oda. (Közbeszólás: Ott 
rendezzük.) Ott van rendezve egyébként.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ezek szerint ott 

marad a titkos… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Ezt én egy személyben nem 

tudom önnek megmondani. Ez nyilván egy küldöttgyűlési határozat.  
 
ELNÖK: Én nem vagyok egy nagy Ptk.-szakértő, de azt hiszem, hogy a 

polgári törvénykönyvhöz kell majd visszanyúlni az alapszabály 
megfogalmazásánál. Úgy tudom, hogy személyi döntésekben a titkos szavazás 
az alaphelyzet, ettől nagyon minimális esetekben lehet eltérni, például ha 
annyi a jelölt száma, ahány betöltendő hely van, tehát ha egy jelölt van egy 
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helyre, akkor el lehet térni tőle, de ezt majd az egyesületi törvény és a Ptk. 
alapján eldönti a kamara.  

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 

A 8. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Ez a másik kedvencem, de ezt 

sem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 9. sorszámú indítvány Font Sándor javaslata. Mi az előterjesztő 
álláspontja?  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Bocsánat, 

ez az indítvány összefügg, ha jól nézem – és én hibáztam –, a 6. sorszámú 
indítvánnyal, annak ellenére, hogy én ezt nem jeleztem, de a háttéranyagból 
kiolvasható, hogy összefüggésben van a 9. és a 10. javaslattal, tehát a 9. és a 
10. javaslatról külön döntést nem kell hoznunk, mert a 6. sorszámú alatti 
javaslatról, amelyet szintén támogatott a tárca és az előterjesztő is, már 
egyhangú igennel szavaztunk. Ezért nincs további olyan indítvány, amelyről 
döntenünk kellene.  

A vita második szakaszát le szeretném zárni. Kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért azzal, hogy az indítványok megtárgyalása után ezt a vitaszakaszt 
lezárjuk. Aki egyetért ezzel, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A harmadik vitaszakaszt megnyitva kérem, hogy a házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően döntsünk a jelentés elfogadásáról. Az 
előírásoknak megfelelően jelentést szeretnénk benyújtani a tisztelt Házhoz. 
Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

A harmadik vitaszakaszt is lezárom. 
A negyedik vitaszakaszban annak megnyitása után kérdezem, hogy 

akar-e az ellenzék kisebbségi véleményt előadót állítani a soron következő 
parlamenti vitánál. (Magyar Zoltán bólint.) Igen. Akkor mi is állítunk, 
mármint a többség is állít előadót. (Egyeztetés a kormánypárti oldalon.) 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, ha 
bonyolult, akkor majd elmondom a vitában. Elnök úr, akkor visszavonnám, 
majd a vitában jelentkezem, jó? 

 
ELNÖK: Rendben.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
 
ELNÖK: Bizottságunk akkor, ha jól értem, azon az állásponton van, 

hogy sem kisebbségi, sem többségi véleményt előadót nem állít.  
Ezt az indítványt és annak határozatait is a ParLex rendszeren keresztül 

nyújtjuk be, és ott olvasható minden döntésünk.  
A 3. napirendi pontot ezennel lezárom.  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/14461. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a 4. napirendi pontra, az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájára.  

Megnyitom az első vitaszakaszt, amelyben a szokásos módon a 
házszabályi rendelkezéseknek való megfelelésről döntünk. Kérdezem, hogy 
van-e ebben az első vitaszakaszban kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk, mégpedig arról, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének megfelel a benyújtott 
indítvány. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Az első vitaszakaszt lezárom.  
Megnyitom a második vitaszakaszt, ebben a vitaszakaszban a 

háttéranyagban található módosító indítványokról fogunk dönteni azok 
sorszámai szerint.  

Az 1. indítvány, amelyet Gőgös Zoltán nyújtott be, összefügg a 4., a 11., 
a 13., a 14., a 29. és a 33. számú javaslattal. A tárcát kérdezem, hogy itt is a 
tárca álláspontját képviselik-e, államtitkár úr, erről kérnék egy nyilatkozatot.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok. 
 
ELNÖK: Köszönöm. És most az állásfoglalásukat kérdezem az 1. 

indítvánnyal és a kapcsolódó részekkel kapcsolatosan.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Legény Zsolt 

képviselőtársam! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A munkák 

felpörgetése végett, céljából csupán egyszer szeretnék szót kérni, és itt 
szeretném elmondani, amit a parlamentben az általános vita kapcsán is 
elmondtunk már, hogy alapjában véve nem támogatjuk a törvényjavaslatot, 
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bár szakmailag sok indokolható rész van benne, de politikai értelemben nem 
támogatjuk – és most nem akarom elmondani újra a politikai álláspontunkat, 
hogy miért nem. Akkor is elmondtuk, hogy egy módosítócsomagot 
szándékozunk benyújtani, azt Gőgös képviselő úr neve alatt nyújtottuk be, és 
ha és amennyiben ennek a támogatása megoldható a kormány, illetőleg a 
Fidesz részéről, akkor értelemszerűen megpróbáljuk az álláspontunkat 
felülvizsgálni, hogy talán mégiscsak tudnánk támogatni a törvényjavaslatot. 
Ezt szerettem volna elmondani, és mindegyik képviselőtársam, frakciótársam 
által benyújtott módosítóval kapcsolatban ezt mondanám el, és hogy 
meggyorsítsuk, ezért csupán egyszer kértem szót. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen? (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatja az indítványt. (Dr. Legény Zsolt: Ja! – 
Derültség.)  

A 2. számú indítvány – amely összefügg a 16., a 20. és a 23. sorszámú 
javaslatokkal – Sallai R. Benedek indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Csak általánosságban kérdeznék. Sallai R. Benedek módosítóiról az az 
információm, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága ülésén, amely talán 
tegnap volt, néhány darab átment. Ezekről kaphatnánk tájékoztatást – mert 
én nem találtam meg még a parlament felületén –, hogy melyek ezek? Mert 
azért ez támpontot jelenthet a mi bizottságunk számára is, már csak azért is, 
mert ott is kormánypárti többség van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Bizottságunknak nem feladata és tárgyköre más bizottságok 

által elfogadott vagy elutasított indítványokról tájékoztatást adni, erre nem 
készültünk fel, nincs ilyen információnk.  

A 2. sorszámú indítvánnyal kapcsolatosan a továbbiakban van-e 
kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. 
(Közbeszólás.) A tárca már nyilatkozott róla. (Dr. Bitay Márton Örs: 
Jeleztem, hogy nem, igen, jeleztem, hogy nem támogatjuk.) Igen, a tárca már 
nyilatkozott róla. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványsort? 
(Szavazás.) Nincs ilyen, támogató, bizottságunk tehát nem támogatja.  

A 3. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Biztosan meg lehet fogalmazni szakszerűbben is, csak hogy mindenkinek 
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világos legyen: itt az akácnak a problémáját igyekeztem volna orvosolni. Csak 
ezt szerettem volna hozzátenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Államtitkár úr! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A benyújtott törvénymódosítás, illetve az eredeti törvény 5. § 
50 pontjában pontosan benne van az, amiről a képviselő úr szeretne szavazni. 
Érdekazonosság van, csak ezt tartalmazza már a törvény, azzal, hogy a 
termesztésbe vonható fajok közé emeli az akácot. Tehát ugyanazt a célt érjük 
el a meglévő törvénnyel is, ezért nem támogatjuk, nem tartalmi vitánk van.  

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

elfogadom az érvelést.  
 
ELNÖK: Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a vitatott indítványt? 

(Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja.  
Az 5. sorszámú indítvány Gőgös Zoltán javaslata, amely kapcsolódik a 

15. sorszámú indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Elnök úr, most meg az örömömet 

szeretném kifejezni. (Derültség.) Köszönöm. 
 
ELNÖK: Megnyugodtam. (Derültség.) Ha nincs további kérdés, 

észrevétel (Senki nem jelentkezik.), szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

A 6. sorszámú indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Ha megengedi, elnök úr, csak egy apró 
mondatot! 

 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Mivel én voltam a Fenntartható fejlődés bizottságának az 
ülésén is, ez volt az, amiben megállapodtunk egy másik szövegszerű 
változatban, amely mindenkinek a tetszését elnyerte. Ezt így nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Jó. Kérdés észrevétel (Senki nem jelentkezik.) nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatja. 
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A 7. sorszámú indítvány Győrffy Balázs, Hörcsik Richárd és Vejkey 
Imre javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

…Bocsánat, itt van egy felsorolási kötelezettségem, a következő oldalra 
elrejtve kerültek az összefüggések, ami azt mutatja, hogy ez a 7. sorszámú 
indítvány összefüggésben van a 9. – és, elnézést, ezt végig kell vezetnem –, a 
17., a 21., a 22., a 32., a 34., a 36. és a 42. indítvánnyal, így ennek a 
figyelembevételével döntünk az indítványsorról. A tárca támogatta… 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Akkor így nem! 
 
ELNÖK: Ja, aha, ez így érdekesebb lesz. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Igen. Elnök úr, tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy van-e 
arra lehetőség, hogy ezekről a pontokról egyesével döntsön a bizottság, mert 
van köztük olyan, amit támogatunk, és van olyan, amelyet viszont a 
tárcaálláspont nem támogat. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) 

 
ELNÖK: Jó, egyenként fogunk róluk dönteni. Majd külön figyeljük, 

mert én közben már kiszanáltam ezeket az összefüggő indítványokat, de 
megpróbáljuk sorba venni őket.  

Tehát ha jól értem, ennek az összefüggő indítványsornak az egyes 
részeit támogatni fogja a tárca, egyes részeit nem fogja támogatni a majdan 
sorra kerülő sorszámok alatt benyújtott indítványok tekintetében.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Így van, elnök úr.  
 
ELNÖK: Igen. Most a 7. sorszámú javaslatnál tartunk, ezt a tárca 

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

A 8. sorszámú indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Tisztelettel jelezném, hogy itt van a másik pont, amelyben egy 
jó közös kompromisszumot találtunk, de ezt így nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja ebben a formában. Kérdés, 

észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 9. sorszámú indítvány a három klasszikus benyújtó, Győrffy, Hörcsik, 
Vejkey javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Nem az államtitkárságom, hanem a tárca álláspontja: nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Ez itt egy szakmai javaslat, és még néhány 

olyan szakmai javaslat lesz, amely, azt gondolom, hogy a természetvédelem 
túlterjeszkedése és az okszerű erdőgazdálkodás közötti feszültséget fogja 
mutatni. Én tisztelettel kérném a bizottságot, hogy ezeket a javaslatokat 
szakmai okokból engedjük tovább, nyilvánvalóan itt majd adott esetben majd 
tárcaálláspontot hallunk, nincs még kormányzati álláspont, és azt gondolom, 
hogy adott esetben még a frakción belül is minden képviselőcsoportnak lesz 
lehetősége véleményt formálni ezekről a javaslatokról. Kérem, hogy ennek a 
lehetőségét teremtsük meg azzal, hogy ezeket a módosítókat továbbengedjük. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen. Kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.) a 

továbbiakban nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 10. indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 12. sorszámú indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

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

A 17. sorszámú indítvány Győrffy Balázs, Hörcsik Richárd és Vejkey 
Imre javaslata. Mi a tárca álláspontja a 17-esről? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr, én úgy jegyeztem fel a 15-öst, mintha 
arról kellene külön dönteni, de lehet, hogy én nem figyeltem. 

 
ELNÖK: A 15-ösről nem kell, mert az összefüggött az 5-össel, és az 5-

ösnél én erre felhívtam a figyelmet.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr, elnézést kérek! Mert azt támogattuk, 
Gőgös képviselő úrnak azt a módosító indítványát.  
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ELNÖK: Azokat egybefüggőként kezeltük.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Elnézést kérek! 
 
ELNÖK: Most a 17. sorszámú indítványnál tartunk a három 

kormánypárti képviselő javaslatai közül, amelyeket szétszedtünk. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Ugyanaz, mint az előző körben, 

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

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 18. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez 1, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 19. indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja.  

A 21. sorszámú indítvány következik. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A 21. sorszámú indítvány szintén a három kormánypárti 

képviselő által benyújtott javaslat egyik lába. A tárca nem támogatja. 
(Jelzésre:) A benyújtó, Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Itt is kérném képviselőtársaimnak a 

támogatását.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a továbbiakban? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! A 21-esnél tartunk. (Szavazás.) A többség.  

A 22. indítványról mi a tárca álláspontja? 
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Ennek a támogatását is kérem.  
 
ELNÖK: Ugyanaz. Nincs további kérdés, észrevétel, szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A 
többség.  

A 24-es Sallai R. Benedek indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

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

A 25. indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

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

A 26-os indítvány következik. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Ez is abba a tárgykörbe tartozik, amelyben sikerült egy 
kompromisszumos szövegjavaslatot elfogadni, ezt így nem támogatjuk. 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 27-es indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen.  
A 28-as indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

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

A 30-as indítvány Sallai R. Benedek javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 31-es indítvány Győrffy Balázs javaslata. (Győrffy Balázs: 
Visszavontam.) 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Ez jó! (Derültség.)  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Szeretném jelezni, hogy ezt a módosítót 

visszavonom. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Túl jó volt az indítvány.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Itt egy belső szakmai vitáról van szó, 

amit, azt gondolom, mivel úgy nem érdemes jogszabályba fektetni, törvényben 
rögzíteni, hogy nincs benne szakmai konszenzus, ezért én ezt visszavonom, és 
amennyiben erre találunk a későbbiekben egy olyan megoldást, akkor egy 
újabb fordulóban, amikor az erdőtörvény módosításra kerül, ezt érdemes 
megfontolni. A lábon álló fa értékesíthetőségéről van szó, ami egyébként egy 
bevett gyakorlat, és NAV-eljárások sokaságát generálta, de pillanatnyilag a 
szakmán belül sincs egyértelmű álláspont azzal kapcsolatban, hogy ez a 
módosító így valóban azt a megoldást szülné-e, ami egyébként az elérni kívánt 
cél. Úgyhogy mivel a szakma az elmúlt néhány napban nem tudott egységesen 
támogatást biztosítani e mögé, ezért nekem, úgy érzem, kötelességem ezt 
visszavonni. Elnézést, hogy indokolást fűztem hozzá! Köszönöm. És köszönöm 
egyébként az FM támogató álláspontját.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nagyon szívesen, Balázs!  
 
ELNÖK: Hát, ettől a szép támogatástól most megfosztjuk a tárcát, mert 

ez az indítvány ezek szerint visszavonásra került, tehát döntés nem születhet 
róla.  

A 32. sorszámú indítvány a három kormánypárti képviselőnk javaslata. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Remélem, hogy nem vonja vissza a képviselő úr, mert ezt is 
támogatjuk.  

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a 32-es indítványt? (Szavazás.) Ez 
többség.  
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A 34-es indítvány a három kormánypárti képviselő javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Szeretném hangsúlyozni, hogy a tárca ezt támogatja, de 
szerintünk nem a tárca hatásköre, mert pénzbeli kártalanítási összeget szab 
meg. Szakmailag én ezt támogatom, de NGM-hatáskör, hogy eldöntsék, hogy 
ez támogatható-e vagy sem. Úgyhogy én a tárca álláspontját képviselve 
támogatom.  

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

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

A 35-ös indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik. – Magyar 

Zoltán: Nincs.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, 
kisebbség, a bizottságunk nem támogatja.  

A 36-os indítvány a három kormánypárti képviselő javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Szintén döntő szava lesz majd itt az NGM-nek, a tárca 
támogatja. 

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

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

A 37-es indítvány Magyar Zoltán javaslata.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Van, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak egy indoklást 

szeretnék kérni.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem törvényi szintű szabályozás, nem kell külön szabályt 
alkotni a szaktörvényben arról, hogy a miniszternek feladat- és hatásköre a 
szaktörvénnyel kapcsolatos egyéb rendeletek és stratégiák kidolgozása, ez 
önmagában adódik.  

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

Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 1, kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 

A 38-as indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Indoklást szeretnék 

kérni.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Győrffy képviselő úrnak van egy olyan módosítója, amely ezt 
tartalmazza, és az imént a bizottság azt támogatta.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ühüm, azt tudom… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 1, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 39-es indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Akkor szintén így mondom, hogy Győrffy képviselő úr 
módosítóját az előbb támogatták, és az rendezi ezt a kérdést, tehát nem 
támogatjuk.  

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

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez 1, 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 40. sorszámú indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem törvényi szintű szabályozás, nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak egy kérdésem 

lenne. Egyáltalán tervszerűen foglalkoznak ezzel kormányzati szinten? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Jelenleg nem, az az egyértelmű válaszom. Mindenki 
egyértelműen úgy látja, az erdőgazdálkodók és az agráriumban gazdálkodók 
is, hogy a Natura-területek kijelölése elhibázottan és rosszul történt. Ezt a 
véleményt mi is osztjuk, de jelenleg nincs napirenden ennek az újratárgyalása. 
És szeretném hangsúlyosan jelezni, hogy ez nem egyoldalú aktus, tehát még a 
tárgyalást sem tudjuk magunk lefolytatni, nemhogy eredményre jutni benne.  
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ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Ez 1, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 41-es indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

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

jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez is 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 42-es indítvány a három kormánypárti képviselő javaslata. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Kérném a támogatást.  
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A második vitaszakaszban nem látok további olyan indítványt, amelyről 
a bizottságunknak döntenie kellene, ezért javaslatot teszek a második 
vitaszakasz lezárására. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú. A vita második szakaszát lezártuk.  

Megnyitom a harmadik vitaszakaszt, ebben a jelentés elfogadásáról 
dönthetünk. A szokásos és kötelező formulában a jelentést benyújtsuk-e a 
tisztelt Háznak? Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a jelentést 
nyújtsuk be. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú.  

A harmadik vitaszakaszt lezárom.  
A negyedik vitaszakasz megnyitásával azt kezdeményezem és 

kérdezem, hogy kisebbségi vagy többségi véleményt előadót állít-e a 
parlament következő ülésén a bizottságunk. (Senki nem jelentkezik.) Nem, 
sem kisebbségi, sem többségi véleményt előadót nem állítunk.  

Így a 4. napirendi pontot is lezárom. Köszönöm a tárcának és Bitay 
államtitkár úrnak, valamint az őt segítő kollégáknak a jelenlétet.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Viszontlátásra! (Közbeszólások: Szünet!) 
 
ELNÖK: Tíz perc kávészünetet rendelek el, 12 órakor folytatjuk 

bizottsági ülésünket. (Dr. Legény Zsolt: Kötelező kávézni is, ha az elnök úr 
kávészünetet rendelt el? – Derültség.) Mindenki lecserélheti a „kávé” szót, 
akinek az nem jó. (Derültség.)  

 
(Szünet: 11.50 – 12.03 óráig, 

Elnök: Font Sándor) 
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Tájékoztató az agrártámogatási kifizetések helyzetéről 

ELNÖK: Folytatjuk a bizottsági ülésünket. Szeretettel köszöntöm dr. 
Kondra Laurát, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatásokért felelős elnökhelyettesét, aki volt olyan kedves, hogy jelezte, 
hogy akár már előre, írásban is feltehetünk neki kérdéseket.  

Több bizottsági ülésünkön is szóba került a kifizetés állaga, állapota, 
helyzete, közismert, hogy az egész rendszer, mármint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal rendszerének a megváltozása, megszűnése, majd az 
Államkincstárba való beolvadása, és ezért ellenzéki részről is inspirációt 
kaptunk arra, hogy kapjunk némi tájékoztatást az új rendszerről.  

A megfogalmazás úgy szól, hogy: tájékoztatás az agrártámogatási 
kifizetések helyzetéről, ez egy aktuális kérdés természetesen, de szeretném, 
hogyha a beintegrálódásról is tájékoztatna minket az elnökhelyettes asszony, 
hogy az hogyan valósult meg a technikai és személyi állományt illetően.  

Aki maga is mezőgazdasági termelő – a bizottsági tagok között vagyunk 
ilyenek néhányan –, az már észrevette, hogy az ügyfélkapun különféle okoknál 
fogva kapunk most már az Államkincstártól a mezőgazdasági termeléshez 
kapcsolódó tájékoztatásokat, tehát a rendszer ebben a formájában működik. 
Ennek a hátteréről, a jelenlegi céljairól, az eddigi működési tapasztalatairól 
vagy netán az olyan jövőbeni változásról is szeretnénk kérdezni, ami 
megoldandó feladatként került kitűzésre az elnökhelyettes asszonynak, tehát 
egy kis átfogó képet szeretnénk kapni a mostani státuszról, a mostani 
helyzetről, a technikai és ügyvivői, ügyviteli háttérről. Úgyhogy megadom a 
szót, és köszöntöm még egyszer dr. Kondra Laura elnökhelyettes asszonyt. 
Öné a szó. 

Dr. Kondra Laura tájékoztatója 

DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: (Felállva:) Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Nagy tisztelettel köszöntöm az elnök urat, az alelnök 
urakat, a bizottság tagjait és természetesen valamennyi kedves érdeklődőt. 
Örömömre szolgált a meghívás… (Közbeszólások: Mikrofon!)  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, hogy megszakítom! Mivel szó szerinti 

jegyzőkönyv készül, ezért ülve vagy oldalra ülve – ahogy önnek kedvezőbb, 
hogy az előadás anyagát tudja egyben kommentálni –, és a mikrofonkészülék 
gombjának a benyomásával legyen szíves majd magához ragadni a szót, hogy 
a gyorsíró is és mi is teljesen halljuk majd. Köszönöm szépen.  

 
DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: (Leülve folytatja:) 
Akkor még egyszer: köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm az 
elnök urat, az alelnök urakat, a bizottság tagjait és természetesen valamennyi 
kedves érdeklődőt. Örömömre szolgált a meghívás, ugyanis ezáltal egy 
lehetőséget is kaptam arra, hogy bemutatkozhassak. Mielőtt elkezdeném a 
szakmai tájékoztatómat, engedjenek meg nekem is néhány gondolatot!  

Bizonyára a legtöbb vezető hasonló ambíciókkal és célkitűzésekkel vág 
neki egy ilyen szervezet vezetésének, az én missziómat sem tudnám más 
szavakkal jellemezni, mint hogy ügyfél-orientáltság, partnerség, 
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együttműködés, ebben az igen szerteágazó intézményrendszerben egy 
olajozottabb munkaszervezetnek a kialakítása, és természetesen ami a 
legfontosabb: ütemezett, nyomon követhető kifizetések és természetesen 
folyamatos kifizetések.  

Engedjék meg, hogy most elkezdjem a szakmai előadásomat! (A 
tájékoztatót vetítés kíséri.) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. 
december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt, és kifizető 
ügynökségként az általános jogutódja 2017. január 1-jétől a Magyar 
Államkincstár lett. A kifizető ügynökség év végén, egészen pontosan december 
27-én megkapta a feltételes akkreditációt, a végleges akkreditációra idén 
októberben fog sor kerülni – a későbbiekben még meg fogok osztani önökkel 
néhány gondolatot az akkreditációval kapcsolatban.  

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal korábbi szervezeti 
felépítésében a központi szervezeti egysége ellátta az általános támogatási 
feladatokat, értem ez alatt a szabályozástól, a jogalkotástól, a fejlesztéstől 
kezdve egészen a központi ügyintézésig, ideértve, hogy biztosította ennek az 
informatikai hátterét, illetve ellátta az ezzel kapcsolatos ellenőrzési, pénzügyi, 
központi ügyintézési, ügyfélszolgálati teendőket is, és természetesen emellett 
magának az MVH-nak a működésével kapcsolatos teendőket is. A központi 
szervezet mellett pedig minden megyében, illetve a fővárosban területi 
kirendeltségek működtek, amelyek ellátták a megyei szintű kérelemkezelési, 
helyszíni ellenőrzési feladatokat és természetesen a megyei ügyfélszolgálati 
tevékenységet is. Ezek a megyei kirendeltségek a kormányhivatalokba 
integrálódtak, tehát ezáltal szervezetileg közvetlenül nem tartoznak már a 
kifizető ügynökségi feladatokat ellátó Magyar Államkincstárhoz, viszont a 
velük kötött megállapodások alapján ugyanúgy ellátják a megyei 
kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési és ügyfélszolgálati teendőket.  

Itt fontos kiemelnem azt, hogy a gazdálkodók, akik eddig az ügyeikkel a 
megyei kirendeltségeket keresték fel, azok ezentúl a megyei 
kormányhivatalokhoz fordulhatnak. Ebből már több félreértés is adódott az 
elmúlt pár hétben, hiszen a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaihoz 
fordultak többen segítségért. Hangsúlyozni szoktam minden előadásomon és 
fórumon, hogy az illetékes kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztést támogató 
főosztályát kell felkeresniük, ez Csongrád megye esetében a 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal agrár- és vidékfejlesztést támogató 
főosztályát jelenti.  

Ahogy tehát említettem, az MVH-nak a központi szerve az 
Államkincstárba integrálódott, és a kifejezetten kifizető ügynökségi 
feladatokra, illetve az ezekkel kapcsolatos horizontális pénzügyi, ellenőrzési és 
központi ügyfélszolgálati feladatok ellátására pedig létrejött a Magyar 
Államkincstáron belül a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért 
felelős elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egység, ezen belül pedig 
két igazgatóság alá szervezetten vagy rendezetten foglalnak helyet az egyes 
főosztályok. Itt megragadnám az alkalmat, hogy bemutassam a két igazgató 
urat, Tóth Péter igazgató urat, illetve Detre Miklós igazgató urat. 

Az MVH munkatársai, a volt MVH munkatársai… 
 
ELNÖK: Kérném szépen a két nevet még egyszer megismételni, mert 

nem volt érthető. 
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DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: Dr. Tóth Péter és dr. 
Detre Miklós. Tehát változatlan helyen elérhetőek, és folyamatosan végzik a 
kifizető ügynökségi tevékenységeket a munkatársaink.  

Elsőre, ránézésre talán kicsit szörnyűnek tűnik ez az ábra, viszont amit 
itt kiemelnék, és ami a lényeg ebben, hogy ahogy említettem is a 
felvezetőmben, egy szerteágazó intézményrendszerről van szó, három 
minisztérium igen jó együttműködéséről tudunk beszélni, ugyanis azáltal, 
hogy a kifizető ügynökség a Magyar Államkincstárba integrálódott, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá került, viszont a szakmai 
irányítást pedig az agrártárca, a Földművelésügyi Minisztérium látja el az 
EMVA, bocsánat, az EMGA és a nemzeti támogatások tekintetében, illetve a 
Miniszterelnökség pedig szintén szakmai irányító szerepkörben jelenik meg, 
hiszen a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztést támogató államtitkársága 
írja ki a vidékfejlesztési program kereteiben a pályázatot, ezáltal az irányító 
hatósági feladatokat is ellátja.  

Ebből az ábrából még a KPMG-t emelném ki az akkreditáció kapcsán. 
Ahogy említettem, a kifizető ügynökség december 27-én megkapta a feltételes 
akkreditációt, tehát egy előakkreditációs vizsgálatot folytattak le, annak a 
megállapításai nyomán elkészült egy úgynevezett intézkedési terv, az 
intézkedési terv előrehaladásáról a Magyar Államkincstár heti 
rendszerességgel beszámol a KPMG-nek. Július 12-e és 16-a között fog sor 
kerülni a bizottsági akkreditációs auditra, majd azt követően július és 
szeptember között a KPMG fog akkreditációs vizsgálatot tartani, és várhatóan 
október 15-én megkapja a végleges akkreditációt a kifizető ügynökség.  

Csak felvezetésképpen szerettem volna ezt a diát kivetíteni, nem akarok 
belemenni a közös agrárpolitikába és a pillérekbe vagy ezeknek a részleteibe. 
Itt valójában csak azt akarom szemléltetni, hogy a továbbiakban tehát a 
közvetlen támogatásokról, a piaci és nemzeti támogatásokról fogok külön 
beszélni, illetve a vidékfejlesztési támogatásokról, az előttünk álló 
feladatokról, azok ütemezéséről és természetesen az elmúlt pár hétben 
teljesített feladatokat szeretném megemlíteni.  

Ezt csak érdekességképpen szerettem volna önöknek megmutatni, 
ugyanis 2016. október végén a Bizottság készített egy felmérést, miszerint 
megkérdezte a tagállamokat, hogy milyen mértékben használják ki az 
előlegfizetés nyújtotta lehetőségeket. Tíz tagállam jelezte, hogy egyáltalán nem 
fizet közvetlen támogatási előleget, öt tagállam csak SAPS és zöldítés jogcímén 
teljesít, illetve ezen felül teljesít előlegkifizetést hat tagállam, Magyarország e 
hat tagállam közé tartozik értelemszerűen.  

Ez szintén egy bevezető dia akar lenni, hogy a 2016. és ’17. évi 
kifizetések hogyan alakulnak. A 2016-ban benyújtott kérelmekre tárgyév 
október 16-ától november 30-áig előlegfizetést tudunk teljesíteni, ezt követően 
részfizetésre került sor. 2016-ban előleg- és részfizetés címén 287 milliárd 
forint került kifizetésre, ez közel 100 milliárddal haladta meg az eredetileg 
tervezett összeget. Februárban, 2017 februárjában kárenyhítés jogcímén 
3300 termelőnek összesen 4,86 milliárd forintot fizetett ki a Magyar 
Államkincstár – szeretném kiemelni azt, hogy tettük mindezt a jogszabályban 
előírt határidőnél egy hónappal korábban –, április 10-éig pedig közel 
70 milliárd forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár az arra jogosultaknak. 
A grafikonon egy kis összehasonlító táblát látnak, hogy egy hónappal ezelőtt 
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hogy álltunk, és hogy most hogy állunk. Azt hiszem, hogy magáért beszél a 
grafikon.  

Ebből a 70 milliárdból zöldítés jogcímén közel 30 milliárdot fizettünk 
ki 112 ezer ügyfél számára, területalapú támogatás, SAPS jogcímén pedig 
3500 ügyfél kapott 6,4 milliárd forintot, és megkezdődött a biztosításidíj-
támogatások kifizetése is. Itt szintén az összehasonlító ábrát láthatják, az egy 
hónappal ezelőtti állapotot, illetve a jelenlegi állapot szerinti kifizetéseket 
szerettem volna ezzel szemléltetni.  

Ez is igen szemléletes, úgy gondolom, itt hetekre lebontva mostanáig 
láthatják a kifizetések alakulását. Szerintem magáért beszél egyébként a 
grafikon.  

A piaci és nemzeti támogatásokkal szeretném kezdeni. Ezeknek a 
támogatásoknak a bírálata is a kifizetése a jogcímvégrehajtás során felmerülő 
feladatok ütemezésével összhangban folyamatos. A belpiaci intézkedésekre 
2017-ben eddig 4,5 milliárd forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár, a 
nemzeti intézkedések tekintetében pedig majdnem 19 milliárd forint 
kifizetésről tudunk beszélni. Csak érdekességképpen szerettem volna 
bemutatni, hogy 2016-ban hogy álltunk, és azt hiszem, illetve nemcsak 
hiszem, hanem látható is, hogy mindkét esetben meghaladtuk a tavalyi 
kifizetéseket.  

Néhány fontosabb jogcímet emelnék ki a 2017-es kifizetésekből. A 
baromfi és sertés állatjóléti támogatásokról tudni kell, hogy ezek a 
támogatások a 2016. évi IV. negyedévre vonatkoznak, a tenyészkoca állatjóléti 
támogatások a ’16. év III. negyedévét érintik. Mindhárom esetben januárban 
benyújtott kérelmekről van szó, a Magyar Államkincstár ezeket a kérelmeket a 
benyújtási időszak lezártát követően igen rövid időn belül, tehát két hónapon 
belül, február 28-áig feldolgozta, és 6,4 milliárd forint kifizetéséről tudunk 
beszámolni.  

A kárenyhítést már említettem, nem fogom magam ismételni.  
Iskolatej-, iskolagyümölcs-program, a kifizetése folyamatos, eddig 

1,8 milliárd forint kifizetése történt meg. Talán azt emelném ki, hogy az 
iskolatej esetén 450 ezer gyerek, az iskolagyümölcs kapcsán pedig 550 ezer 
gyerek kap ingyen tejterméket, illetve zöldséget és gyümölcsöt.  

Az állatbetegségek megelőzésének támogatására pedig 3,3 milliárd 
forint kifizetéséről tudok beszámolni. 

Két fontos új nemzeti intézkedést szerettem volna itt mindenképp 
megemlíteni. Az egyik a rendkívüli gyorsasággal kezelt madárinfluenza miatti 
veszteségek ellentételezéséhez nyújtott, nyújtandó támogatás. Az április 15-ei 
határidőt megelőzően már április 5-én megkezdődött a mintegy 
1100 kérelmező részére a tájékoztató levelek, illetve az úgynevezett 
megszemélyesített formanyomtatványok kiküldése. Ez azt jelenti, hogy ezek 
adatokkal feltöltött formanyomtatványok, azt az ügyfeleknek csak néhány 
adattal kell kiegészíteniük, majd aláírást követően vissza kell küldeniük a 
Magyar Államkincstár részére.  

A tejtermelőket segítő kivételes alkalmazkodási támogatás kapcsán 
kiemelném az Államkincstár igen gyors és fegyelmezett munkavégzését, 
hiszen február végén 8500 ügyfél részére került kiküldésre a rendelet által 
előírt tájékoztató levél. Itt arról tájékozódhattak az ügyfelek, hogy a támogatás 
szempontjából milyen állatállomány-referenciákat tudnak figyelembe venni.  

Kifizetési ütemtervet láthatnak a piaci és nemzeti támogatásokra 
vonatkozóan a II. negyedévre, tehát áprilistól júliusig belpiaci intézkedésekre 
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3,8 milliárd kifizetését tervezzük, ez közel 1800 ügyfelet fog érinteni, illetve a 
nemzeti támogatások esetében pedig 13,4 milliárd forint kifizetése várható 
ebben a negyedévben, ez egy közel 12 ezres ügyfélkört fog érinteni.  

Az iskolaprogramokról, illetve az állattartókat segítő támogatásokról 
már beszéltem.  

Nem kívánom jogcímenként végigolvasni, hogy milyen kifizetés 
várható, illetve hogy hány ügyfelet fog érinteni, csak szemléltetni szerettem 
volna, be szerettem volna mutatni önöknek, hogy jogcímekre lebontva 
ütemezett lesz a kifizetés, tehát a piaci és nemzeti támogatások esetében 
vannak olyan jogcímek, amelyekben a kérelembenyújtás folyamatos, vannak 
olyan jogcímek, amelyekben kérelmeket évente egy alkalommal, havonta vagy 
esetleg negyedévente lehet benyújtani. Tehát ütemezett, folyamatos kifizetést 
és ügyintézést tervezünk a II. negyedévben a piaci és nemzeti támogatások 
tekintetében. A következő dia az előzőnek a folytatása.  

Az agrár-vidékfejlesztési forrásokra beérkezett kérelmek ügyintézéséről 
mondanék most néhány fontos információt. ’17. március 31-éig a 
Miniszterelnökség az összes pályázati felhívását közzétette, itt összesen 
68 darab pályázatról beszélünk. Ahogy a 2016. év a pályázati felhívások éve, 
úgy mondhatjuk, hogy a 2017-es pedig a támogatói döntések éve lesz. A 
pályázatok jelentős részében már megnyílt a benyújtási időszak, sőt az 
intézkedések túlnyomó többségében a benyújtási lehetőséget az IH-nak már 
fel is kellett függesztenie. Erre általában akkor kerül sor, ha két és fél-
háromszoros vagy akár esetlegesen négyszeres igény érkezik be a 
rendelkezésre álló keretösszeghez képest.  

Megközelítőleg 30 ezer támogatási kérelem érkezett be 
46 vidékfejlesztési intézkedésre. Az Államkincstár, együttműködve a megyei 
kormányhivatalokkal, a jogosultságellenőrzését végzi ezeknek a 
pályázatoknak. Az irányító hatósággal közösen kidolgozott ütemterv vagy 
úgynevezett prioritási lista mentén halad a munka, és a már lezárult 
szakaszokban beérkezett kérelmek ügyintézését priorizálja egyébként ez az 
ütemterv.  

2017 tavasza folyamán az intézkedések túlnyomó többségében, a 
jogosultságellenőrzések le fognak zárulni, és átadásra fognak kerülni állami 
projektértékelésre, majd ezt követően 2017. tavasz végétől, nyár elejétől pedig 
az irányító hatóság megkezdi a támogatói döntések meghozatalát, tehát egy 
jelentős számú támogatói döntés várható a nyár folyamán. Így összességében 
2017 második felére – de inkább az év végére koncentrálnám ezt egyébként – 
100 és 200 milliárd forint közötti kifizetés is megvalósulhat. Ennek 
természetesen az a feltétele, hogy támogatói döntések szülessenek, 
előlegkérelmeket nyújtsanak be az ügyfelek, illetve hogy a megvalósítás 
folyamán kifizetési kérelmek is beérkezzenek.  

A 2017. évi egységes kérelem. Örömmel jelentem, hogy április 7-én az 
egységes kérelem beadófelülete úgy indult el, hogy az első napon már rögtön 
beadni is lehetett, nem csak rögzíteni, és mindez három minisztérium 
együttműködésében tudott megvalósulni. Idén 41 jogcímre lehet kérelmet 
benyújtani vagy adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, hét új jogcímmel 
bővült az egységes kérelem keretében benyújtható jogcímek köre.  

Ki szeretném emelni azt, hogy idén először a közel 2 ezer formai 
ellenőrzés mellett, amit a beadáskor végez a szoftver, úgynevezett tartalmi 
ellenőrzéseket is le fog futtatni, ami azt jelenti, hogy például vizsgálja azt a 
szoftver, az esetleges túligénylések vagy a szomszéddal való átfedés esetén 
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vizsgálja a szoftver azt, illetve akkor is vizsgálja ezt a szoftver, amikor a 
szomszéd még nem nyújtotta be a támogatási kérelmét, ilyenkor a tavalyi 
tábláját veszi alapul. Továbbá olyan vizsgálatokat is le fog folytatni, amelyek a 
kérelemnek a bonyolult belső konzisztenciáit vizsgálja, és ezt korábban 
ügyintéző tette.  

Itt felhívnám még a figyelmet az előzetes keresztellenőrzésre. Már 
tavaly is lehetett élni ezzel a lehetőséggel, hogy a gazdálkodó a blokktársával 
megegyezzen, még a szankciómentes benyújtás határidejét, azaz a május 15-ét 
követő időszakban megegyezhessen szankció nélkül a gazdálkodó a 
blokktársával, viszont tavaly, úgy fogalmaznék, hogy sokan, de nem elegen 
éltek ezzel a lehetőséggel, és én egyfajta üzenetként is meg tudnám fogalmazni 
ezt a gazdálkodók felé, hogy használják ki vagy aknázzák ki ennek a 
lehetőségét, nem utolsó sorban azért, hogy a kifizetések megkezdéséig a 
problémás ügyekből minél több megoldódhasson.  

Két további – fogalmazhatok így: – könnyítést vagy tehermentesítést 
fogalmaznék meg. Az egyik, hogy az állatlétszám alapú jogcímeknél is 
bevezetésre került az előzetes ellenőrzés, illetve a termeléshez kötött 
növénytermesztési támogatások kapcsán nem szükséges a szaporítóanyag 
származásáról igazolást benyújtani az egységes kérelem mellékleteként. Ez, 
úgy gondolom, egy nagyon komoly adminisztrációs tehertől kíméli meg a 
gazdákat.  

Most akkor áttérnék a közvetlen támogatásokra. A területhez kötött 
támogatások esetében kifizetési ütemtervvel készültünk, és ennek mentén 
folyik a munka az Államkincstárban. Csak néhány fontosabb dolgot emelnék 
ki. Arról már beszéltem, hogy ’16. október 16-a és december 21-e között 
milyen mértékű előleg- és részfizetést tudott kifizetni a hivatal. Az idén január 
1-jétől áprilisig terjedő időszakban 126 549 ügyfelet érintett, tehát az 
ügyfeleknek közel a száz százalékát érintette a kifizetés, közel 178 milliárd 
támogatási összegről beszélünk – összességében mondom egyébként, tehát 
nem csak az áprilisi kifizetést –, tehát ez a gyakorlati keretnek a 89 százalékát 
teszi ki. Zöldítés jogcímén pedig 120 ezer ügyfél volt érintett, ez az ügyfelek 
93 százalékát jelenti, és a gyakorlati keretnek eddig, hangsúlyozom, eddig a 
gyakorlati keretnek a 63 százalékát fizettük ki.  

Hogyan tovább áprilistól? 2-3 hetente egy összegben, egyben tervezzük 
a kifizetést egy nagyobb ügyfélkörnek – itt, ebben az esetben egy nagyjából 
100-120 ezres ügyfélkört fog érinteni 2-3 hetente ez a kifizetés –, félmilliárd és 
másfél milliárd közötti összegek kifizetésére lehet számítani. Június elején 
lesz még egy utolsó jelentősebb kifizetés, ez azt jelenti, hogy valamennyi 
ügyfelet fogja érinteni, viszont itt már minimális összegekről beszélünk, amit 
az ügyfelekhez el fogunk így kifizetés címén juttatni. A zöldítés esetében 
ugyanezt tudom elmondani, természetesen más összegekben, tehát itt a 2-
3 hetes kifizetés 2-3 milliárd forintot fog jelenteni, és körönként nagyjából 
ötszáz ügyfélről beszélünk. Természetesen itt is június elején lesz egy teljes 
körű ügyfélkör részére, tehát valamennyi ügyfél részére történő kifizetés.  

Kistermelői támogatás esetében szintén volt 2016-ban előleg- és 
részfizetés, ez 6,6 milliárd forintot jelentett. Itt 42 ezer ügyfél közül 38 ezren 
kaptak támogatást. Három körben tervezzük a továbbiakban a kifizetés 
ütemezését. Az első két körben több mint ezer gazdálkodó részére kerül 
kifizetésre 108 millió forint, illetve a harmadik kifizetési körben 450 millió 
forintot fogunk eljuttatni az arra jogosultak részére.  
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AKG/ökotámogatás. ’16-ban szintén volt előlegfizetés, 15,5 milliárd 
forint, 6800 ügyfelet érintett. A 16-17. héten, azaz a jövő héten elindítunk egy 
7 milliárd forint körüli kifizetést 7 ezer gazdálkodó részére, a 20. héttől 
összesen 13 milliárd forint körüli összeget fogunk kifizetni 
2500 gazdálkodónak, a 23. héttől pedig 12 milliárd forintot tervezünk 
kifizetni, ez 1300 gazdálkodót fog érinteni.  

Az erdészeti támogatások esetében az ütemterv a következőképpen fog 
alakulni: a Natura 2000-es erdő esetében húsvétig, azaz ezen a héten elindul 
1 milliárd forint kifizetése, ezer gazdálkodóról beszélünk ebben a kifizetési 
körben, a 16. héttől, tehát a jövő héttől pedig hetente 500 millió és 1 milliárd 
forint közötti összegeket fogunk eljuttatni 1500 gazdálkodónak. A 
mezőgazdasági területek erdősítésében 2-3 hetente 100-200 millió forint 
közötti összegek kerülnek kifizetésre 200 gazdálkodó érintettségével. És az 
erdő-környezetvédelemben pedig a teljes kifizethető támogatási összeg 
kifizetését elindítjuk húsvétig, tehát ezen a héten.  

Ebbe sem fogok belemenni részleteiben – de természetesen utána állok 
rendelkezésükre a részletekkel kapcsolatban –, csak be szerettem volna 
mutatni, hogy jogcímekre lebontott kifizetési ütemterv mentén dolgozunk, 
tehát a 14-15. héttel kezdődően június elejéig szeretnénk ilyen ütemben és 
ilyen ügyfélkörnek eljuttatni a támogatási összegeket.  

Az állattartáshoz kötött támogatások kifizetési ütemterve pedig a 
következőképpen alakul: az ellenőrzések végén járunk, a következő héttől, 
tehát a 16. héttől kezdődően pedig egy jelentős támogatási összegre lehet 
számítani.  

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
ütemezésével kapcsolatban elmondhatom, hogy a héten 75 millió forint 
támogatási összeg kifizetését indítjuk, 20 gazdálkodót fog érinteni, a 17. héttől 
pedig 2-3 hetes ciklusokban 75 millió forintot fogunk eljuttatni 60 gazdálkodó 
érintettségével.  

Ez egy összesített táblázat az előzőekben elmondottakról, tehát hogy 
összesen – már a 15. héten járunk – hogyan fog alakulni a kifizetések 
ütemezése az EMGA-, az EMVA-, illetve a nemzeti források tekintetében.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottsági Tagok! 
Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen állok rendelkezésükre nem 
csak a bizottsági ülés keretei között. Köszönöm.  

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Három kérdést juttatott el az egyik 
szakértő kollégánk önhöz, nem tudom, hogy azokra most kíván-e esetleg 
reflektálni, vagy várjuk meg még itt a bizottsági tagoktól a kérdést, hogy 
legyen?  

 
DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: Akkor begyűjthetjük a 
kérdést a bizottsági tagoktól is… (Közbeszólások: Nem hallani!) Begyűjthetjük 
a kérdést a bizottsági tagoktól is, és akkor egy blokkban is tudok válaszolni.  

 
ELNÖK: Igen. Tessék kicsit közelebb húzni a mikrofont önhöz, hogyha 

lehet, nem tudom, hogy hogyan működik… 
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DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: Hallható voltam 
egyébként? (Közbeszólások: Igen.)  

 
ELNÖK: Szerény női hangot hallottunk végig (Derültség.), ez arra 

ösztönzött mindenkit, hogy pisszenés nélkül hallgassa az elnökhelyettes 
asszonyt (Derültség.), tehát van ennek előnye is.  

Idő közben megérkezett Viski József agrár-vidékfejlesztésért felelős 
helyettes államtitkár úr, és megérkezett Jakab István úr, az Országgyűlés 
alelnöke is, köszöntöm őket is! (Jakab István: Köszönöm szépen.) 

A bizottság tagjainak adok szót az elhangzottakhoz és az elnökhelyettes 
asszony feladatköréhez tartozó kérdésekben. (Jelzésre:) Legény Zsolt! 

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

Bizottság! Tisztelt Elnökhelyettes Asszony! Az előző napirendi pontokhoz 
nagyon röviden próbáltam hozzászólni, itt most egy picit hosszabb leszek, és 
rögtön előrebocsátom, hogy van egy olyan régi szabolcsi mondás, amely úgy 
szól…, nagyon sok szabolcsi mondás van, de az egyik úgy szól, hogy mondom a 
feleségemnek, hogy az anyósom is jól értse, és illő tisztelettel mondanám az 
elnökhelyettes asszonynak, hogy ugye én egy ellenzéki képviselő vagyok, és 
nekem az a dolgom, hogy a kormányzattal és az intézkedéseivel kapcsolatos 
kritikákat megfogalmazzam, a visszásságokra, az anomáliákra rávilágítsak 
(Pócs János közbeszól.), még ha ez Pócs képviselőtársamnak néha nem is 
tetszik, de mióta világ a világ, a kormány és az ellenzék viszonya és feladatköre 
bizony így fogalmazódik meg.  

Én egy picit messzebbről kezdeném. Az látszik, hogy az elnökhelyettes 
asszony és csapata, az igazgató urak biztosan felkészült szakemberek, de a 
politika, ahogy fogalmazni szoktunk, egy másik kávéház, és a tavalyi évben 
úgy indult ez az egész MVH-s átalakulási folyamat, hogy Lázár János 
miniszter úr sajtómegfogalmazások szerint nekiesett, én inkább azt 
mondanám, hogy éles kritikát fogalmazott meg az MVH működésével 
kapcsolatosan, aminek egyébként voltak is alapjai, hiszen azt hiszem, hogy 
bizottsági társaimmal együtt nagyon sok kritikát és problémát hallottunk a 
gazdák, gazdálkodók részéről megfogalmazni az MVH elmúlt éves 
működésével kapcsolatosan, és hozzáteszem, ezeknek nagyon sokszor 
természetesen volt is alapja. Aztán a tavalyi évben – mondjuk úgy: – az MVH-
t beszántották, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy az MVH átalakult, és 
jogutódlással másik szervezethez került, de akkor is, akár itt a bizottságban, 
vagy akár a plenáris ülésen az elnök úrral, bizottsági társaimmal együtt éles 
vitát, sokszor szenvedélyes vitát folytattunk le arról, hogy ez kell-e vagy nem, a 
kormányzat megítélése szerint ez kellett, mi akkor is azt mondtuk, hogy 
szerintünk nem, és ha fogalmazhatnék így, akkor a mostani időszak szerintem 
minket igazolt vissza, értelemszerűen erről kormánypárti képviselőtársaimnak 
itt a bizottságban biztosan más véleménye van.  

A 2016. év végén a kifizetések rendben megindultak, aztán utána, 
amikor – mondjuk úgy: – az átállás történt, akkor azért bizonyos anomáliákat 
mégiscsak tapasztaltunk. A zökkenőmentesnek beharangozott 2017-es átállás 
szerintünk nem ment megfelelően végbe, legalábbis erről kapunk 
folyamatosan jelzéseket a gazdálkodóktól. Vannak nagyon sokan, akik az idén 
még egyetlen forintot vagy egyetlen fillért sem kaptak, holott az elmúlt 
években azért az volt a gyakorlat, hogy áprilisra-májusra a termelők nagy 
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része gyakorlatilag hozzájutott a nekik járó támogatásokhoz. Különböző 
számok keringenek – mondjuk úgy, hogy: – a szakmán belül, hogy körülbelül 
100 és 150 milliárd forint közötti összeg parkol még a kincstárnál, és az egyik 
legnagyobb lemaradást a zöldítési támogatások kifizetésében lehetne 
tapasztalni, illetőleg szerintünk az egyik legfontosabb és legkomolyabb 
probléma az, hogy információnk szerint 2017-ben az AKG területén még nem 
volt kifizetés, mi meg úgy ítéljük meg, hogy rendkívül nagy szükség lenne erre 
a pénzre, hiszen a mezőgazdasági munkák így tavasszal javában folynak, vetés, 
műtrágyázás, növényvédelem, s a többi, s a többi.  

Úgyhogy azért fogalmaztam úgy az elején, ahogyan az a bizonyos felénk 
szokásos népi mondás mondja, hogy mondom a feleségemnek, hogy az 
anyósom is megértse, mert nem az elnökhelyettes asszonnyal és a stábjával 
lenne szerintünk itt gond, merthogy önök megpróbálnak a lehető 
leggyorsabban átállni erre az új rendszerre és erre a kifizetésre, csak azt 
tapasztaljuk, amit elmondtunk egyébként, hogy akár az akkreditáció vagy az 
előakkreditáció problematikája miatt, akár azért, mert az átállásnak időbeli 
korlátai is vannak, bizony úgy ítéljük meg, hogy a gazdálkodókat jelenleg azért 
ebből a szempontból hátrány éri, tehát szerintünk, legalábbis ezeket a 
visszajelzéseket is halljuk, nagyon sokan várnak a pénzünkre, várnak arra, ami 
őket megilletné, mert nekik meg most kell, ahogy mondtam, gázolajat meg 
növényvédő szert, s a többit, fizetni.  

Egy másik problémát is szeretnék még megemlíteni. Említette az 
elnökhelyettes asszony, hogy az egységes kérelemre 41 jogcímen lehet beadni 
a kérelmeket, és az MVH vidéki, megyei szervezeteinél azt tanácsolják a 
gazdálkodóknak, hogy mindent írjanak bele az egységes kérelembe, akkor is, 
hogyha még nincs támogató döntés, de ez azért elég furcsa, hiszen ha nem 
tudnak arról, hogy őnekik az az adott támogatási összeg, döntés jár, vagy 
jogosultak lennének rá, akkor ha azt beírják az egységes kérelembe, akkor 
utána még mindig csak probléma volt az elmúlt években. Szerintünk ez nem 
megfelelő működés, úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a téren sokkal jobb 
lenne, hogyha az MVH tanácsadói is egységesen tudnának eljárni, és ne azt a 
tanácsot adják, hogy írjanak be mindent a gazdálkodók az egységes 
kérelembe, merthogy a továbbiakban meg a későbbiekben ebből bizony 
gondot is tapasztalhatunk.  

Azt természetesen szeretném megköszönni az elnökhelyettes 
asszonynak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a tájékoztatót 
meghallgathassuk itt a Mezőgazdasági bizottságban, egyébként pedig amiket 
az előadásában elmondott, azok mind logikus dolgok lennének, sőt azt is 
látjuk, hogy önök próbálnák ezt a dolgot természetesen megoldani és 
felgyorsítani, de – még egyszer mondom, és természetesen kormánypárti 
képviselőtársaimnak címezve elsősorban – mi tavaly is úgy ítéltük meg, hogy 
ez bizony a rendszerben komoly működési problémákat fog eredményezni, 
ahogyan az MVH-t beszántják, és sajnos azt kell hogy mondjam most, hogy mi 
ennek a visszaigazolását látjuk. Azért remélem, hogy mégiscsak nem voltam 
túlságosan hosszú, elnök úr, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem. (Derültség. – Dr. Legény Zsolt: Köszönöm.) Próbáltam 

figyelni a konkrét kérdést vagy a kifogást (Dr. Legény Zsolt: Kettő is volt.), és 
egész nehezen értettem meg, de lehet, hogy az elnökhelyettes asszony ebben 
majd nagyobb rutint fog mutatni (Dr. Legény Zsolt: Bocsánat…!), mert elég 
egyértelmű, hogy az egységes kérelembe – itt vagyunk néhányan gyakorló 
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gazdálkodók – mit lehet beírni, meg mit nem. Tehát hogy valaki azon 
gondolkodik, hogy jár-e neki, vagy nem jár, és akkor itt most tesz egy 
kísérletet, hogy beírja a kérelembe, aztán majd kiderül, hogy azt megítélik 
neki, vagy nem, vagy…? Nem is értem az ilyen felvetést. A falugazdász-
hálózatban, amely a NAK-hoz tartozik, elég jól képzett szakemberek vannak, 
akik már előre figyelmeztetnek, hogy azt ne csináld, mert abból baj lesz, 
jogtalan kérelemnek, igénylési jogosultságnak következményei vannak, 
úgyhogy nem nagyon értettem ezt az egységes kérelem kitöltéséhez 
kapcsolódó felvetést, hogy őszinte legyek. A gazdálkodó elég jól tudja magáról, 
hogy mi jár neki, vagy mi nem, mi az a jogcím, amiről egyáltalán úgy gondolja, 
hogy ez Natura, ez erdősítés, ez földalapú, ez zöldítés, AKG, és hadd ne 
soroljam itt azt a közel száz kérelmi jogosultságot! Na, mindegy, értettem, 
hogy az ellenzéknek vannak aggályai – körülbelül így összegeztem ezt a 
hozzászólást.  

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

Én is szeretném megköszönni a beszámolót az elnökhelyettes asszonynak, 
felkészült és profi anyag volt, jó lenne, ha a bizottság elé mindig ilyen anyagok 
kerülhetnének. Az első kérdésem mindjárt az is lenne, hogy esetleg a bizottság 
tagjai számára megkapható lesz-e ez az anyag, vagy…? (Dr. Kondra Laura: 
Természetesen.) Megoldható, köszönjük szépen.  

Valóban hozzánk is olyan információk érkeztek be az év első felében, 
hogy a szokásoshoz képest csúszások vannak a kifizetések területén. Én 
örömmel hallottam, hogy ezek szerint ez ledolgozásra került, és a jövőben az 
ütemezés most már olyannyira tervezhető, hogy az év végéig hetekre lebontva 
láthatjuk azt, hogy mikor milyen összeg és mekkora ügyfélkör számára kerül 
kiutalásra – ez rendkívül fontos és örömteli. Én abban bízom, hogy ez az 
átszervezéssel kapcsolatos év eleji késedelem nem fog megismétlődni, és a 
jövő évtől már ilyen profi ütemezés lehet végig az év során. Az viszont nagyon 
fontos lenne, hogy a gazdálkodók jobban átlássák ezt a folyamatot, hogy 
biztosak lehessenek abban, hogy a nekik járó összegnek az első részét 
legkésőbb mikor kaphatják meg, vagy legkorábban mikor kaphatják meg, 
mert sokszor ezek okoznak komoly félreértéseket, és ha a korábbi évekhez 
képest eltérő gyakorlat alakul ki egy-egy kifizetésnél, arról is érdemes lenne 
őket tájékoztatni, ha mást nem, akkor a falugazdász-hálózaton keresztül, mert 
az elmúlt évekhez hasonlóan számítanak arra az összegre a meghatározott 
időpontig, és úgy van kalkulálva a gazdálkodásuk. Ezt csak úgy jelzésképpen 
szeretném mondani, hogy ez a fajta kommunikáció az érintettek irányába 
szerintem nem megfelelő; valószínűleg lehet, hogy nem is önöknek kell ezt 
megtenni, de mindenképpen szükséges lenne.  

Köszönöm még egyszer a beszámolót, és remélem, hogy most már az 
MVH – mondhatom azt, hogy: – többi részével, tehát a szakmai részével 
kapcsolatban, illetve az átvett alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő 
kritikákra is választ kaphatunk egy-egy ilyen beszámoló keretében, ami nem a 
Kincstárhoz való részt illeti. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Én majd arra szeretném kérni az elnökhelyettes asszonyt – tudom, 

hogy önök végrehajtók, hogy ami szabályos igénylés, és megítélésre került, azt 
önök kifizetik –, hogy úgy, ahogy ön jelezte, a megyei hivatalok a 
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kormányhivatalhoz kerültek át, és nem az Államkincstár megyei 
igazgatóságához, és nálunk, Bács megyében a megyei hivatalvezető is jelezte, 
hogy a kistermelői támogatásoknál egy adminisztratív félreértés vagy hiba 
folytán jelentős számú kizárás fog történni, ha az információim helyesek, 
mégpedig azért, mert megváltozott a területnagyságuk néhány 
négyzetméterrel. Azért változott meg néhány négyzetméterrel, mert az AKG-
igényléshez a vidékfejlesztési államtitkárság olyan feltételt írt elő, amelyben a 
nyilvántartás szerinti terület pontosan megegyező méretét követelte meg, vagy 
annál kisebbet, ezért jelentős számú gazdálkodó, amikor kötelezően ezzel a 
nagyon pontos műszerrel ki kellett méretni a területet, akkor természetesen 
fizikai képtelenség ugyanakkorára kimérni a területet, fizikai képtelenség, még 
ugyanazzal a műszerrel is fizikai képtelenség még egyszer ugyanakkorára 
kimérni, ezért mindenki kisebbre mérette ki néhány négyzetméterrel a 
területet, azért, hogy az AKG-pályázaton részt vehessen. Ezek után jött egy 
nagyon nagy kellemetlenség, mégpedig az, hogy ezek a kistermelői 
gazdálkodók, miután a támogatási igényüket benyújtották 2016 tavaszán, az 
így kisebbre mért földterületi adatokat voltak kötelesek benyújtani az 
igényléskor, viszont nem vették észre, és nem tudtak arról, hogy nulla 
toleranciát tartalmaz a kistermelői körbe való tartozás, azaz akár ha csak egy 
négyzetméterrel is kisebb a területe – gondoljunk bele, egy hektár tízezer 
négyzetméter! –, ha egy négyzetméterrel is kisebb lett a mért terület, az az az 
évi támogatás megvonását jelenti. Ha jól tudom, néhány ezer határozati 
elutasítás várakozik most önöknél valahol.  

Nem tudom, hogy ennek mi lesz a folyománya. Én csak azt szeretném 
kérni, hogy legyen szíves, különösen a Bács-Kiskun megyei területen nagy 
számban érintettek ügyét ismerő megyei hivatalvezetővel erről egyeztetést 
folytatni. Én a kormányzati körben, mind az FM-, mind a vidékfejlesztési 
körben megtettem az erre vonatkozó jelzésemet, hogy nézzük meg, hogy 
amennyiben ezt a szabályt az uniós kötelezettség miatt esetleg nem tudjuk 
átírni, felülbírálni, tehát hogy nulla a tolerancia a területváltozás tekintetében, 
akkor hogyan lehetséges esetleg nemzeti forrásból vagy egyéb jogcímen ezeket 
a támogatásokat mégis befogadni.  

Tudom az egyik hivatalos választ: akinek csökken a kistermelői 
kategóriában a területe akár egy négyzetméterrel is, annak kötelezően ki 
kellett volna lépnie ebből a kategóriából, és a normál kifizetési rendszerbe 
kellett volna átjelentkeznie. Egy kis apróság van: a felületet kezelő szoftver 
erre nem tett jelzést. Most már ígéretet kaptunk rá, hogy a fejlesztés 
következtében az idén ez nem fog megvalósulni, aki kistermelői kategóriában 
kisebb területet jelöl meg, mint amivel belépett 2014-ben, annál a rögzítőnek 
azonnal jelezni fogja majd egy figyelmeztetés, hogy itt egy gond fog támadni, 
vagy figyeljen oda, hogy pontos adatot adjon meg, vagy pedig lépjen ki ebből a 
kategóriából, különben támogatási megvonás lesz a következménye – de ez 
tavaly nem volt így. Én arra ösztönzöm az elnökhelyettes asszonyt, hogy ez 
ügyben is legyen szíves tárgyalásokat folytatni az érintett államtitkárságokkal, 
és – mint említetem – a legnagyobb érintett Bács-Kiskun megyei 
kirendeltségvezetővel.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Észrevétel 

kategóriában szólnék. Kedves Elnökhelyettes Asszony! Tudjuk, hogy egy 
szervezeti rendszernek az átalakítása olyan, mint egy új házat építeni vagy egy 
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új fát ültetni. Véleményem szerint jól látható, hogy ez a szervezeti átalakítás 
nagyon gyorsan és hatékonyan sikerült. A gazdák legfeljebb egy dolgot vettek 
észre: hogy a bélyegzőben kicserélték – átvitt értelemben – a párnát.  

Mi az önök beszámolóját, illetve az ön beszámolóját már Szolnokon is 
hallhattuk, a beszámolót én szeretném a gazdatársadalom nevében tisztelettel 
megköszönni, és a gazdák érdekében önnek és munkatársainak további sok 
egészséget kívánok. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.)  
Ha jól értettem – próbáltam összegezni a kifizetéseket –, olyan 

80 százalék környékén tarthatnak az összes kifizetési pénzalap már kifizetett 
mennyisége nagyságrendjében? Nagyon sok jogcím van, tehát ha jól láttuk, a 
zöldítésben egy pici elmaradás van, a SAPS-nál picit előrébb vagyunk, aztán az 
erdészeti támogatásoknál csak most indul el a kifizetés, tehát ott még nem 
nagyon találkozhattak vele a gazdálkodók, viszont ez kevesebb létszámú 
gazdálkodót érint, tehát úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan utoléri magát a 
rendszer. Mindenekelőtt azt szeretném megkérdezni, hogy az összes jogcímnél 
tartani tudják-e a szabályok szerinti határidőket. Én tudom, hogy ez június, de 
sok gazdálkodó azt szeretné, hogy már január 1-jén ott álljon a pénz, de erre 
nincs jogi kötelezettsége a kifizető ügynökségnek, ezért csak úgy kérdezem 
meg, hogy most önök hogy látják, az összes hazai és uniós jogszabály szerinti 
kifizetési kötelezettséggel kapcsolatos határidőt tartani tudják-e? Mert nekünk 
ez a legfőbb szempont, a jogszabály betartása, és annak természetesen 
mindenki örül, hogyha a végső határidő előtt teljesülnek ezek a kifizetések.  

Szeretném megkérdezni, hogy mennyi vitatott igénylést tartanak 
nyilván. Ez egy komoly, ingerküszöböt elérő helyzet szokott lenni, néha nem 
az ügyek száma, hanem a nagyon speciális helyzet miatt válik újság- vagy 
közhírré, amiből persze sokan arra következtetnek, hogy ajjaj, nagyon nagy a 
baj, hiszen ezzel a gazdával is az történt; aztán amikor megnézzük, akkor azzal 
az egy gazdával lehet hogy az történt, és speciális az eset, és le kell kezelni, de 
a média azért szeret általánosítani, időnként nem mélyedve el a szakmai 
részletességben. Ezért szeretném megkérdezni, hogy van-e erről esetleg 
statisztikájuk, nem is kérném az összes jogcím lebontásában, mert az egy 
komoly feladat lenne, de egyáltalán, az előző évek viszonyszámaihoz képest a 
vitatott vagy jogosulatlan kifizetések száma hogy alakul, mit látnak önök? 
Őnáluk szokott a legtovább elhúzódni a kifizetés, amíg az egyezség meg nem 
történik, netán felfüggesztésre kerül a kifizetés mindaddig, amíg egyezség nem 
születik, vagy netán kizárás, majd fellebbezés történik, és akkor egy másik 
fokra kerül a vitatott ügy.  

Jakab István országgyűlési alelnök urat is láttam jelentkezni, megadom 
a szót.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 

lehetőséget. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnökhelyettes Asszony! A magam 
részéről szeretném megköszönni azt, hogy tényszerűen olyan információt 
bocsátott a rendelkezésünkre, ami, hiszem, ha átadja képviselőtársaimnak is, 
nagyon sokat segít abban, hogy valóban egy hiteles képet kapjunk arról a 
munkáról, amit az elmúlt időszakban elvégeztek. Annak külön örülök, hogy 
egy ütemtervvel állt elő, tehát lehet látni, hogy hogyan ütemezik a 
kifizetéseket, mennyire készülnek fel a problémák megoldására. Amire talán 
szeretném felhívni a figyelmet, én magam is örülök neki, és szeretném 
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képviselőtársaim felé is jelezni, az az, hogy van lehetőség korrekcióra, van 
lehetőség módosításra, tehát hogyha az egységes kérelmet benyújtottam, és 
közben kiderül, ott már a szoftver jelez, kiderül, hogy bármi gondom van, 
akkor szankció nélkül tudok lépni, tudok egyeztetni. Ez az elv, ha ezt át tudjuk 
vinni a gyakorlatba, nagyon sokat jelent valamennyiünk számára, hogy ne 
várjuk meg, amíg a hatóság kezd el intézkedni, hanem arra ösztönözzük a 
velünk kapcsolatban lévőket, hogy szíveskedjenek eljárni, a kamara nyitott, a 
falugazdász-hálózat rendelkezésre áll, és ha látjuk a felületen, hogy milyen 
problémák vannak, akkor azokat idejében kezeljük, idejében oldjuk meg. 

Én azt gondolom, hogy ez a mai tájékoztató egyfajta új párbeszédnek a 
kezdete. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és örülök, hogy egy komoly 
szakértői tájékoztatót hallottunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további jelentkező (Senki nem 

jelentkezik.), visszaadom a szót az elnökhelyettes asszonynak.  

Dr. Kondra Laura reflexiói, válaszai 

DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Akkor sorban haladnék a felmerült kérdésekkel kapcsolatban.  

Azzal kezdeném mindenképp, hogy a 2016. év végén egy eddig nem 
látott mértékű kifizetés történt meg előleg- és részfizetés címén, ahogy azt 
említettem a tájékoztatómban is, ebből kifolyólag – ha fogalmazhatok így: – 
adta magát az év eleji kevésbé dinamikus kifizetés. De hogy néhány egzakt 
adattal is szolgáljak – engedjék meg, hogy belenézzek a táblázatomba! –, csak 
a SAPS-t meg a zöldítést tudnám kiemelni: itt a beérkezett kérelmek száma 
131 ezer volt, és akkor itt egyben már az elnök úr kérdésére is tudok reagálni, 
hogy ebből várhatóan a támogatható kérelmek száma a SAPS esetében 
127 ezer, és eddig kifizetésben részesült 126 549 ügyfél, tehát előleg- vagy 
részfizetés címén, valamilyen jogcímen ennyien kaptak támogatást. A zöldítés 
esetében szintén értelemszerűen 131 196 beérkezett kérelemről van szó, itt a 
várhatóan támogatható kérelmek becsült száma – ezt hangsúlyozom – 
129 ezer, eddig ebből kifizetésben részesült 120 251. Zöldítés jogcímén 2016. 
X. hótól áprilisig összesen 73 milliárd forint került kifizetésre, ez – ha 
megengednek nekem egy ilyen összehasonlítást – 2015. X. hótól 
2016 áprilisáig 66 milliárd forint volt. A SAPS-nál a ’16-os kifizetésünk, tehát 
’16-ban elkezdett, ’17 áprilisáig elnyúló kifizetés 177,9 milliárd forint, illetve a 
’15-ben benyújtott kérelmek ’16-ban elindított kifizetései pedig 178,6 milliárd 
forint volt. Ebből is láthatják, hogy hogyan állunk e tekintetben.  

Az egységes kérelemmel kapcsolatban én is meg fogom vizsgálni ezt a 
kérdést, megmondom őszintén, hogy most hallottam ezt először, de akkor 
megvizsgálom.  

Azért is szerettem volna önöknek bemutatni ezeket az ütemezési 
táblákat, hogy lássák, hogy az igazgató urakkal nagyon szigorúan hetekre, 2-
3 hetes ciklusokra lebontott ütemezéssel készültünk fel erre a munkára, és 
reményeink szerint jövőre még jobban fogjuk tudni ezeket az ütemezéseket 
irányítani. Most február 13-án kerültem kinevezésre, a Magyar Államkincstár 
elnökhelyettesi pozíciójába, határozott szándékunk egyébként a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően ebben az évben is, 2017. október 16-án 
előlegkifizetéseket elindítani, hasonlóan a tavalyi évhez, illetve – ahogy 
említettem az elején is – egy sokkal folyamatosabb, ütemezettebb és nyomon 
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követhetőbb fizetési ütemtervvel szolgálni önök és természetesen a 
gazdálkodók részére.  

Az AKG-val kapcsolatos felvetést nem most hallom először, elnök úr, 
már az FM is jelezte. Egyeztetések indultak ezzel kapcsolatban. Biztosíthatom 
az elnök urat, hogy nagyon szűkös határidőn belül a Bács megyei 
kormányhivatallal is felveszem a kapcsolatot, és megvizsgáljuk ezt a 
problémakört.  

Az elnök úr kérdezte, hogy van-e egyfajta kimutatásunk, még hogyha 
nem is jogcímekre lebontva – de vannak egyébként jogcímekre lebontva is, 
becsült kimutatást tudunk arról készíteni –, hogy mennyi lehet a problémás 
ügyfelek száma. Jelenleg összességében a kifizetési arány – egy egzakt számot 
olvasok ki a táblázatomból – 81,35 százalékon áll.  

Természetesen a jogszabályi határidőket értelemszerűen be tudjuk 
tartani, de ahogy láthatták az ütemezési táblában, azok a mi belső határidőink, 
mi azokat is szigorúan be fogjuk tartani.  

Én mást nem írtam fel magamnak a jegyzetembe, esetleg ha valamilyen 
kérdésre nem kaptak választ, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést tennék – ne értsen 

félre, nem csak ezzel a témával szeretnék foglalkozni –, hogy a kistermelői 
kifizetésekhez kapcsolódik ez a visszás helyzet. Való igaz, hogy az AKG-
igénylés miatt került sor egy néhány négyzetméteres területcsökkentésre, csak 
ez gyűrűzött be utána a kistermelői kifizetés igényléséhez, ahol viszont a 
jelenlegi tudásunk alapján nem lehet területcsökkentés mellett bennmaradni 
a kistermelői kategóriában, és úgy támogatást igényelni, és ez okozza a 
problémát. Tehát a kistermelői igényléshez kapcsolódik a problémakör.  

 
DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: Értem, köszönöm a 
kiegészítést. Igen, tehát EU-s jogszabályok szerint járunk el, de hogyha 
gondolja, elnök úr, akkor megkérem főosztályvezető kollégámat, hogy esetleg 
kicsit egzaktabb tájékoztatást adjon a témával kapcsolatban. Kérem Gulyás 
Levente főosztályvezető urat, hogy adjon tájékoztatást.  

 
GULYÁS LEVENTE főosztályvezető (Magyar Államkincstár): 

Köszönöm szépen. Mondhatom? 
 
ELNÖK: Igen, Gulyás Levente aláírásával igen sokat szoktunk 

találkozni (Derültség.), már aki gazdálkodói környezetben mozog.  
  
GULYÁS LEVENTE főosztályvezető (Magyar Államkincstár): Remélem, 

hogy többnyire örömhírként fogadják ezt. Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Annyiban egészíteném ki, hogy ez 

valóban egy fontos kör, a kistermelői támogatási kör, már csak azért is, mert 
ez egy teljesen új támogatási kör, és nagyon sokan az újdonsága miatt 
problémákkal találkoztak. Nagyon sokan vélt problémákkal találkoztak, és 
attól félek, hogy ebben a körben is eljutottak ilyen hírek esetleg önhöz, 
önökhöz is. A néhány négyzetméteres eltérés nem okoz kizárást, tehát az ezer 
négyzetmétert meg kell haladnia annak az eltérésnek, ami a tényleges kizárást 
okozza… 
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ELNÖK: Mennyi? Ezer? 
 
GULYÁS LEVENTE főosztályvezető (Magyar Államkincstár): Az ezer 

négyzetmétert.  
 
ELNÖK: Helyrajzi számonként? Vagy hogy?  
 
GULYÁS LEVENTE főosztályvezető (Magyar Államkincstár): Nem, 

kérelem szinten. Tehát hogyha a 0,1 hektárt ezek a négyzetméterek még akár 
összeadva is nem érik el, akkor nem jelent problémát.  

Az AKG-ra vonatkozóan pedig szintén észleltük ezt a problémakört, 
hogy lehetnek kisebb-nagyobb eltérések, és éppen ezért a 
Miniszterelnökséggel összehangolt lépéseket igyekeztünk tenni a tényleges 
problémák felmérését követően, hogy a pályázati feltételek úgy módosuljanak, 
hogy a termelőket a legkevésbé érintsék hátrányosan. Nemcsak vissza tudják 
vonni bizonyos esetekben a kérelmek egy részét is, hanem ott is bevezettünk 
egy toleranciát, észlelve azt a problémát, amit az elnök úr is említett. Ez a 
pályázatifelhívás-módosítás várhatóan a napokban kijön, ezt a visszajelzést 
kaptuk, és ez is nagyon sok könnyebbséget fog jelenteni pont ennek a termelői 
körnek. Köszönöm szépen, ennyivel szerettem volna ezt a kérdést kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 

meg szeretném köszönni az elnökhelyettes asszonynak, hogy a 
rendelkezésünkre állt. Mivel mi a Mezőgazdasági bizottság tagjai vagyunk, 
ezért képviselőként nálunk sűrűbben csapódnak le mezőgazdasági témájú 
kérések, megkeresések, és ezekkel időnként a hivatalhoz, most már az 
Államkincstárhoz tudunk csak fordulni, hogy egy-egy, néha nehéz ügyet, 
legyenek szívesek, vizsgáljanak ki – ezt a lehetőséget a későbbiekben is, az ön 
elnökhelyettessége alatt is meg szeretnénk ragadni. Hihetetlen, milyen 
bonyolultságú helyzeteket sikerült olykor a mindenkori MVH elnökével, 
elődeikkel tisztázni, és ezt a jó szándékú közreműködést a továbbiakban is 
szeretnénk fenntartani, a bizottsági tagoktól, időnként a bizottság 
titkárságától, időnként tőlem mint elnöktől, időnként pedig közvetlenül a 
képviselőtársaktól érkezhetnek ilyen megkeresések. Erre az együttműködésre 
kérném szépen majd az elnökhelyettes asszonyt.  

Természetesen, mint említettem, ez a meghívás egyben az 
aktualitásnak is szólt, a mezőgazdasági élet aktualitásának, a kifizetési 
helyzetképnek. Magam, és ha jól értettem, a bizottság tagjainak a nevében is 
sok sikert szeretnék kívánni ehhez a munkához, egy szép előterjesztést 
láttunk. Nyilvánvaló, hogy hozzánk a panaszos emberek kérelme érkezik, nem 
azzal fordulnak hozzánk, hogy: képviselő úr, megkaptam, gratulálok, és 
mondjátok meg az Államkincstárban dolgozóknak, hogy hurrá, csak így 
tovább, nem ezzel szoktak az emberek nálunk jelentkezni, hanem azzal, hogy 
valakinek valamilyen problémája van. De ha jól érzékelem, ők most 
valószínűleg a kisebbséghez, a nagyon kicsi kisebbséghez kell hogy 
tartozzanak, hiszen a már megtörtént kifizetési nagyságrendek, a 80 százalék, 
a panaszos ügyek relatív minimális száma és az az ütemezési terv, amit itt 
bemutatott, azt fogja eredményezni, hogy még ez, a várakozók listája is 
csökkenni fog, akik esetleg nálunk érdeklődnek, hogy mit tudtok, mi történt. 
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Én ebben nagyon bízom, és visszafelé is hadd ajánljam fel ezt az 
együttműködést! Rengeteg információ, rengeteg tapasztalat csapódik le 
nálunk, és amennyiben olyan kérdés merül fel, hogy de az hogy lehet, hogy 
ilyen meg ilyen megtörténik, időnként meg tudjuk mondani, hogy ja, ez azért 
történt meg, mert ennek a gazdának van ilyen állata, meg szőlője, meg 
gyümölcse, meg biokertész, meg Naturán termel, meg nem tudom, hogy 
hányféle dolog van, és akkor így összegződve azért előfordulhatott címmel 
merül fel. Mint mondtam tehát, egyrészt a mezőgazdaság aktualitása miatt 
vált szükségessé a meghívás.  

A második ok pedig az ön kinevezése. Mondjuk meg őszintén, szűk két 
hónapig várólistán, várakozólistán voltunk mi is, hogy akkor hogy mennek 
majd itt előrébb a dolgok – itt a január-februári időszakot mondom –, és 
örömteli volt a döntés; a döntés, személyről nem beszélünk, de a döntésről 
igen, hogy lett kinevezett vezetője a kifizetési terület felelősének, és ahogy 
látjuk, egy elég tartalmas szűk két hónap volt, ha jól értettem, a kinevezés óta 
eltelt időszak, amivel a feladatok megmozdításra kerültek, és ezt a 
gazdálkodók is érzékelik mindenféleképpen.  

Még egyszer meg szeretném köszönni az eddigi munkát, állunk 
rendelkezésére a későbbiekben is.  

 
DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Csak arra szeretném buzdítani a bizottságot, hogy forduljanak 
hozzám bizalommal, és természetesen, ahogy említettem, állok 
rendelkezésükre nemcsak bizottsági ülés keretei között, hanem azon kívül is. 
Még egyszer köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Még egyszer köszönöm szépen. Sok sikert, boldog gazdákat 

kívánok az önök működése következtében!  
A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek  

Az ülést az egyebek napirendi pontra fordítom át. Nekem nincs olyan 
bejelentenivalóm, amit az egyebekben a bizottság tagjaival közölni kellene. Ezt 
a napirendi pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 13 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


