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Napirendi javaslat  

 
1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a 

világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/18000. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18009. szám)  
(Győrffy Balázs és Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/18010. szám)  
(Győrffy Balázs és Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18099. szám)  
(Győrffy Balázs és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
L. Simon László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Földi László (KDNP) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak  
 
Hozzászólók  
 

Izer Norbert helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Katona Gábor főosztályvezető-helyettes 
(Miniszterelnökség)   
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
Dr. Moskó Mónika Beáta főosztályvezető-helyettes 
(Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 02 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, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! És szeretettel köszöntöm – most már élőben 
– L. Simon László alelnök urat, akit a parlament beválasztott a bizottságba 
Horváth István államtitkárrá való kinevezése következtében, és már a 
bizottságunk is befogadta, de most van az első alkalom, hogy őt is 
köszönthetjük. (L. Simon László: Köszönöm.) 

A napirendi javaslatot a bizottság tagok a szokásos módon megkapták. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel ahhoz. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért a napirendi javaslattal? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk 
haladni.  

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a 
világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/18000. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Első napirendi pontunk a Nemzeti Földalapról szóló T/18000. számú 
indítvány, amelynek a részletes vitáját fogjuk most megtartani. Köszöntöm a 
kormány képviseletében… Kit köszönthetünk a kormány képviseletében?  

 
DR. KATONA GÁBOR (Miniszterelnökség): Üdvözlöm, elnök úr! 

Katona Gábor vagyok a Miniszterelnökségtől. 
 
ELNÖK: Értem. Mert nekünk Latorcai Csaba volt itt még eleinte 

ajánlva… 
 
DR. KATONA GÁBOR (Miniszterelnökség): Nem érkeztek még meg a 

kollégák. 
 
ELNÖK: …, és gondoltam, hogy ez valami éberségi teszt, hogy vajon 

figyelek-e arra, hogy nem Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr érkezett 
meg. Köszönöm szépen, és köszöntöm önt a Miniszterelnökség 
képviseletében!  

Az első vitaszakasz megnyitásával a házszabályi rendelkezés 44. § 
(1) bekezdésében foglaltakra való tekintettel vizsgáljuk, hogy ez a benyújtott 
indítvány mindenben megfelel-e. Kérdezem, hogy a jelenlévők közül a 
kormány képviselőjének és képviselőtársaimnak van-e észrevétele, kifogása, 
bejelentenivalója ebben az első vitaszakaszban. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen. (Megérkezik dr. Latorcai Csaba.) Most viszont már köszönthetem 
Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat, megerősítve képviselteti magát a 
Miniszterelnökség.  

Az első vitaszakasz végén döntési javaslatot teszek, amelyben 
kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel 
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a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a benyújtásra 
került módosító indítványokról fogunk dönteni. A háttéranyagban található 
indítványok sorrendisége szerint az első indítvány benyújtója Sallai R. 
Benedek. A kormány képviselőjét kérdezem egyben arról is, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot fognak képviselni, illetve hogy egyetértenek-e a 
módosító javaslattal, vagy elutasítják azt.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot 
képviselek, és nem támogatjuk a módosító indítványt.  

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ez az indítvány egyébként összefügg a 

2. és a 3. pontban olvasható indítvánnyal is, magyarul mind a három 
javaslatról együttesen döntünk most. Kérdés, észrevétel van-e a bizottság 
tagjai részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor szavazunk róla. Ki az, 
aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen. Bizottságunk nem 
támogatja az indítványt.  

Ha jól látom, nincs további egyéni képviselői módosító indítvány, 
viszont bizottsági szándékunk szerint szeretnénk módosító indítványt 
benyújtani, amit a bizottság tagjai elvileg megkaptak, az asztalukon van, 
kérem szépen, hogy azt tanulmányozzák át. Egyben megkérdezem a tárca 
jelen lévő képviselőit, hogy a benyújtani szándékozott módosító indítvány 
tartalmát ismerik-e, esetleg van-e bármilyen megjegyzésük az 
indítványszándékhoz. Latorcai Csaba! 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Köszönöm szépen. Hogyha jól tudom, technikai és alapvetően nyelvhelyességi 
szempontú módosításokat tartalmaz a javaslat, amelyet támogatni tudunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e a 

bizottsági tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk 
róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk nyújtsa be az imént vitatott 
módosítóindítvány-sort? Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett bizottságunk benyújtja a módosító indítványt.  

A második vitaszakasznál javaslom, hogy a részletes vitát zárjuk le, 
hiszen mind az egyéni indítványokról, mind pedig a bizottságunk által 
benyújtott módosító indítványról döntöttünk. Kérdezem, ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a részletes vitát zárjuk le. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

A következő vitaszakaszban a jelentés elfogadására teszek javaslatot. 
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk a formális 
feltételeknek megfelelően nyújtsa be a jelentését. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Kérdezem, hogy az ellenzék akar-e kisebbségi előadót állítani. (Magyar 
Zoltán nemet int.) Nem akar. A többség sem akar előadót állítani. 
Bizottságunk nem állít előadót. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez szintén egyhangú.  
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Én úgy látom, hogy az 1. napirendi pontnál amiről szavaznunk kellett, 
arról szavaztunk, ezért az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm a 
Miniszterelnökség képviselőinek a jelenlétet.  

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Nagyon köszönjük! További jó munkát kívánunk mindenkinek!)  
 
ELNÖK: Köszönjük. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek 

távoznak.) 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. 
törvény módosításáról szóló T/18009. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

A 2. napirendi pont következik. Az egyszerűsített foglalkoztatással 
kapcsolatosan nyújtott be Győrffy Balázs és Jakab István a T/18009. számon 
törvénymódosítást, ennek a részletes vitája kerül most itt megtárgyalásra. 
Köszöntöm a tárca képviselőit! Amennyiben majd valamelyikük megszólal, a 
nevét legyen szíves mondani! Én Moskó Mónika Beáta nevét látom itt 
megnevezett előadónak, de látom, hogy segítő kollégája is van, őt is 
köszöntöm.  

Az első vitaszakaszban a szokásoknak megfelelően a házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről 
döntünk. Kérdezem akár a tárca képviselőit, akár képviselőtársaimat, hogy 
van-e olyan észrevétel, kinyilatkozás, amely miatt ebben a vitaszakaszban 
szeretnének megszólalni. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor az első 
vitaszakasz lezárásaképpen kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
benyújtott indítvány megfelel a házszabályi rendelkezés 44. § 
(1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ez egyhangú. 

A második vitaszakaszhoz érkeztünk. A második vitaszakaszban, ha jól 
tudom, háttéranyagunk nincsen, mert nem került benyújtásra módosító 
indítvány, ellenben a bizottságunk szándékozik benyújtani egy módosító 
indítványt, amelyet szintén odaadtunk képviselőtársaimnak, és amely három 
pontot szeretne módosítani. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatosan? 
(Senki nem jelentkezik.) A tárca képviselőit kérdezem, hogy esetleg ismerik-e 
a bizottságunk által benyújtani szándékozott módosító javaslatot. (Dr. Moskó 
Mónika Beáta: Nem.) Nem. Elvileg az asztalon egyébként ott van. Annyit 
szeretnék jelezni, hogy pontosításokról van szó, elírás, ékezet, mondatjel és 
egyéb kapcsán teszünk pontosításokat ebben az indítványunkban. Nem 
kötelező a tárcának nyilatkoznia egyébként ebben az ügyben.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a benyújtani 
szándékozott módosító indítvánnyal kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk 
benyújtsa az imént jelzett módosítóindítvány-sort? Aki egyetért vele, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Miután nincs további döntésünk a második vitaszakaszban, ezért 
kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki 
ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Szintén kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a szokásos 
feltételeknek megfelelően a jelentést benyújtsuk a parlamentnek. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. 
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Kíván-e az ellenzék felszólaló előadót állítani a parlamentben következő 
vitában, kérdezem az ellenzéket. 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem.  
 
ELNÖK: Nem kíván. A kormányoldal sem kíván előadót állítani. 

Bizottságunk nem állít előadókat e törvényjavaslat tekintetében.  
Miután nincs több döntési kötelezettségünk, ezért a 2. napirendi pontot 

is lezárom.  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról 
szóló T/18010. számú törvényjavaslat (Részletes vita) 
(Kijelölt bizottság) 

A 3. napirendi pontunk az illetékekről szóló 1990. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, szintén Győrffy Balázs és Jakab István 
törvénymódosítása, amely T/18010. számon került benyújtásra.  

Az első vitaszakaszban itt is azt vizsgáljuk meg, hogy a benyújtott 
indítvány megfelel-e a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem a kormány képviseletét és képviselőtársaimat, hogy 
ebben a vitaszakaszban kívánnak-e bármilyen megjegyzést, észrevételt tenni. 
(Senki nem jelentkezik.) Nem kívánnak. Akkor azt javaslom, hogy zárjuk le az 
első vitaszakaszt. Aki a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfeleléssel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú. (Az elnök Győrffy Balázzsal egyeztet.)  

Öt perc szünetet rendelek el.  
 

(Szünet: 14.15 – 14.23 óráig) 
 
ELNÖK: Folytatjuk az ülésünket. A 3. napirendi pont, az illetékekről 

szóló törvényjavaslat részletes vitájának az első vitaszakaszán vagyunk túl. 
Megnyitom a második vitaszakaszt, amelyben a benyújtott módosító 

indítványokról döntünk. Közben köszöntöm Izer Norbert helyettes államtitkár 
urat a kormány képviseletében! 

A háttéranyagban egy módosító indítványt látunk, amely Sallai R. 
Benedek képviselőtársunk javaslata. Az előterjesztőt, Győrffy Balázst 
kérdezem először Sallai R. Benedek indítványáról, amely a háttéranyag 1. 
pontjában szerepel.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca? Tárca- vagy 

kormányálláspontot képviselnek? 
 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Izer Norbert vagyok, és a stratégiai kabinet meg tudta 
tárgyalni ezt a javaslatot, úgyhogy már kormányálláspontot tudok mondani. 
Nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok 

részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja 
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az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen. Bizottságunk nem támogatja a 
módosító indítványt. 

Ugyanakkor bizottságunk itt is szándékozik benyújtani egy módosító 
indítványt, amelyet a bizottság tagjai megkaptak. Kérdezem a kabinet 
képviselőit, hogy látják-e ezt az indítványt. (Izer Norbert bólint.) Igen. 
Megkérem Győrffy Balázst, hogy mivel egy kiterjesztésről van szó, ha jól értem 
(Győrffy Balázs: Így van.), az eddigi cégre vonatkozó használati átadás 
tovább bővülne a közeli hozzátartozóval, ha jól értem. Ugyanezt a kérdéskört 
feszegette egyébként, ha jól láttam, Sallai R. Benedek, konkrétan annyival 
másképp, hogy ő hektármennyiségben azért megkötötte volna ezt a 
használatijog-átadást, és ha jól érzékelem, ennek az indítványnak a további 
részei már csak ezt a közeli hozzátartozói átvezetést viszik végig. Ezzel, egy 
ilyen indítvánnyal az előterjesztő egyetértene-e? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Igen, sőt az az igazság, hogy 

mivel előterjesztőként nem áll módomban módosítót benyújtani, ezért kérem 
a bizottságot, hogy ezt a fajta kiterjesztést emeljük be a javaslatba, és eszerint 
menjünk előre. Úgy gondolom, hogy teljesen életszerű és valóban a gazdasági 
realitások talaján álló módosítás volna ez a kiterjesztés, és kérem a 
bizottságtól, hogy ezt támogassa.  

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

kormány, a kabinet képviselőjét megkérdezem – nem kötelező nyilatkozniuk 
–, hogy ismervén ezt befogadható-e ez a számukra.  

 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Ezt a módosítást a kabinet már nem tárgyalta, 
tárcaálláspontot tudok mondani, úgy viszont támogatni tudjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért 
azzal, hogy az imént tárgyalt módosító indítványt bizottságunk benyújtsa? Aki 
ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett elfogadta a bizottság.  

A részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 

Ezt a vitaszakaszt is lezárom.  
A következő vitaszakaszban kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, 

hogy az ismert feltételekkel jelentést fogadjunk el, és azt benyújtsuk a 
parlament elé. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Egyhangú. 

Kérdezem, hogy a bizottságunk kíván-e kisebbségi előadót állítani az 
ellenzék részéről. (Magyar Zoltán nemet int.) Nem kíván. Többségi előadót 
sem kívánunk állítani. Bizottságunk nem állít előadót ehhez a 
törvénymódosításhoz.  

Nincs további olyan indítvány, amelyről döntenünk kellene, ezért a 3. 
napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen a kabinet képviseletét. (A 
napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak.) 

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/18099. számú 
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törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

A 4. napirendi pont következik, itt egy tárgysorozatba vételről kell 
döntenünk. Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes 
törvények módosításáról nyújtott be törvényjavaslatot T/18099. számon 
Győrffy Balázs és Font Sándor. Megkérem Győrffy Balázst, az előterjesztőt, 
hogy ismertesse az indítvány lényegét.  

Győrffy Balázs szóbeli kiegészítése 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Sorban haladva az első téma, amit szeretnék a 
törvénymódosításban a bizottság elé hozni, az a vízgazdálkodásról szóló ’95-ös 
törvénynek a módosítása. 2006 és ’16 között Magyarországon nem kellett 
vízkészletjárulékot fizetni az öntözővíz után, ugyanakkor az uniós döntés, a 
jogharmonizáció miatt ezt újra be kellett vezetni. Ugyanakkor tudunk segíteni 
a gazdálkodóknak abban, hogy bizonyos kedvezményes kontingenseket 
vezetünk be, és ugyan a közelmúltban volt egy erre vonatkozó jogszabály-
módosítás, amely az egyébként már korábban is az Európai Unió legmagasabb 
ingyenes kvótáját a sokszorosára emelte, így az most 400 ezer köbméter, 
kivéve a halgazdálkodóknál és a rizstermelőknél, ahol ez 300 ezer köbméter. 
Arra teszünk javaslatot, hogy ez egységesen 400 ezer köbméter legyen, illetve 
javasoljuk, hogy egy hektáralapú mentesség is bevezetésre kerüljön, 
öntözésnél 8 ezer köbméter, míg halgazdálkodásnál és rizstermesztésnél 
25 ezer köbméterben legyen ez megállapítva. Ugyanakkor a javaslat most már 
nem felhasználónként, hanem engedélyenként határozza meg a kedvezményes 
mennyiséget, ezzel biztosítva egyébként egy lényeges versenyelőnyt az ágazat 
szereplőinek.  

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló törvény 
kapcsán pontosítjuk a bérvadászat fogalmát, ami egyébként a gyakorlattal 
egyezővé teszi a jogi helyzetet. Ugyanakkor az éjjellátó keresőtávcső 
használatát is engedélyeznénk, és szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
keresőtávcsőről van szó, tehát nem céltávcsőről, ami a fegyveren található, 
hanem keresőtávcsőről. Adott esetben ez sokkal nagyobb biztonságot ad a vad 
azonosításában, illetve egyáltalán a területen található élőlények 
beazonosítására, hisz nem egy esetben hallottunk már sajnos szomorú tényt, 
hogy személyt lőttek meg, ennek sajnos van egy elég komoly aktája már a 
magyar jogrendben és a bírósági gyakorlatban.  

A következő javaslat a tájegységi fővadász feladatkörét terjesztené ki. 
Itt az üzemtervek elkészítése aktuális, és erre vonatkozóan adnánk nekik 
feladatot.  

A következő a termőföld védelméről szóló törvény módosítása. Azt 
javasoljuk, hogy amennyiben az átlagosnál gyengébb minőségű földeken 
napenergiát használó erőműveket létesítünk, akkor ne kelljen talajvédelmi 
vizsgálatot lefolytatni. Ez egyébként eddig is helyszíni szemle nélkül zajlott, a 
másik oldalról pedig ez igazából nem bolygatja meg a talajt, vagyis nem egy 
valódi beavatkozást jelent, javasoljuk, hogy ez így, ebben a formában vizsgálat 
nélkül tudjon bonyolódni. 

Az öntözési célú létesítményeknél, valamint a mezőgazdasági célú 
tereprendezésnél, illetve a meliorációs munkáknál szintén mentesülnének az 
érintettek az engedélyezés alól.  
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Jövő év május 1-jei határidővel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy 
jégkármérséklő rendszer kiépítését kezdi meg, és mintegy 850 új 
talajgenerátort fogunk elhelyezni a következő év elején. Ez egy nagyon komoly 
beruházás, mintegy 50 milliárd forint termelési érték megóvását teszi lehetővé 
évente az agráriumban. Javasoljuk, hogy ezen talajgenerátorok telepítése 
esetén a földvédelmijárulék-fizetési kötelezettség szűnjön meg, azt gondoljuk, 
hogy ez egy komoly bürokráciacsökkentés is.  

A következő az erdőhöz kapcsolódó jogszabály. Az erdészeti 
tevékenység egy meglehetősen hosszú távú gazdálkodási forma, és ilyen 
formában az erdőtervek is hosszú távra szólnak, legalább tíz évre. Ezt 
szeretnénk rendbe rakni, mégpedig úgy, hogy az új erdőtörvény, amely 
szeptember 1-jén lépett hatályba, már az elkészült és hatályos üzemtervekre is 
érvényesíthető legyen. Magyarországon pillanatnyilag mintegy 250 ezer 
hektár nincs használatban, ezeknek a művelésbe vonása elképesztően fontos, 
tűzifahiányt, munkahelyet, illetve adóbevételt is érintő kérdés. Nem mellesleg 
egyébként 2035-re az a cél, hogy a magyarországi erdősültség a mostani 21-ről 
27 százalékra emelkedjen. Egyébként a javaslat az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvénnyel való összhang megteremtését is szolgálja.  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaráról szóló törvény esetében a 
jégkármérséklő rendszert mint szolgáltatási közfeladatot szeretnénk 
nevesíteni, illetve az összeférhetetlenségi szabályokban szeretnénk egy 
egységes határidőt megszabni, hisz pillanatnyilag a jogszabályban 15, illetve 
30 nap is szerepel az összeférhetetlenségi okok megszüntetése kapcsán.  

A mezőgazdasági termék vonatkozásában – ez az utolsó megnyitandó 
jogszabály – alapvetően a késedelmes fizetések, illetve a gyorsan romló 
termékek kapcsán szeretnénk a helyzetet egy kicsit tisztázni. Szeretnénk, 
hogyha egy meglehetősen magas késedelmi kamat kerülne bevezetésre abban 
az esetben, hogyha a termelőnek nem fizetik ki határidőre a terményét. Ez 
most a meglehetősen alacsony nemzeti banki alapkamat miatt igazából nem 
visszatartó erő, ezért javaslunk egy 20 százalékos mértéket. Illetve arra 
szeretnénk javaslatot tenni, hogy a gyorsan romló mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a fogyaszthatósági vagy minőségi 
megőrzési idő letelte után már ne lehessen reklamációt megfogalmazni a 
kereskedő részéről, tehát azon túl már nem tartjuk etikusnak, hogy 
akármilyen minőségi kifogással visszaküldje a termelőnek a már 
nyilvánvalóan nem értékesíthető árut.  

A következő rész pedig a termésbecslést érinti. Itt szeretnénk ennek az 
előrejelzésnek a pontosságát javítani, és reprezentatív termelői minta átadását 
bevezetni.  

Az utolsó ezen jogszabályban érintett téma a szaktanácsadási 
tevékenységet végzők számának a tisztázását érinti, hisz ez a szám 
pillanatnyilag ismeretlen. Abban vagyunk érdekeltek, hogy egy átlátható 
rendszerben számba vegyük és nyilvántartsuk azokat, akik valóban részt 
vesznek szaktanácsadási tevékenységben, és itt fontos, hogy nemcsak a 
támogatott szaktanácsadásról beszélek, hanem általában arról.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Meggyőződésem, hogy ezen jogszabályok 
mindegyike a mostani agrárjogi környezet egyszerűsítését, életszerűsítését 
szolgálja, úgyhogy kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák ezen 
javaslatainkat. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottság tagjainak. 
(Magyar Zoltán jelzésére:) Parancsolj, alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Egy jó nagy salátajogszabállyal találkoztunk, jellemzően egyébként 
tudjuk támogatni a benne foglaltakat, most már egy jó ideje érik egy hasonló 
módosítás, már egy évvel ezelőtt is szó volt egyes elemeiről. Az öntözésnél én 
azért arra biztatnám képviselőtársaimat, hogy ne álljunk megy az ilyen apró 
módosításoknál, és várjuk már azt az öntözési stratégiát, ami országot, átfogó 
lenne, és jelentős mértékben képes lenne az öntözhető területek nagyságát 
növelni. Tudom, hogy nem ez a módosítás, illetve nem ezen jogszabályok 
megnyitása fogja ezt meghozni, de ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni. 

A termőföld védelmének a jelen esetben észszerű csökkentése 
elfogadható, ugyanakkor átfogóan és a hazai termőföldekkel kapcsolatban 
azért Sallai Róbert Benedek képviselőtársunknak két héttel ezelőtt volt egy 
olyan javaslata, amely ellenkező irányba mutat, és szintén észszerű alapon, de 
pont a védelmet erősítené. Úgyhogy jó lenne, hogy amikor egy-egy ilyen 
indokolható esetben visszalépünk, akkor mellétennénk a másik lábát a 
termőföld valódi védelmének, és azzal kapcsolatban is tennénk lépéseket.  

Mind a jégkármegelőzéses, mint az erdőgazdálkodásos módosításokat 
elfogadhatónak tartom.  

Amiben viszont lennének kérdéseim, az egyrészt a szaktanácsadók 
felmérése, hogy milyen valós indok állhat amögött, hogy a szaktanácsadókat 
ilyen részletesen számba szeretné venni az előterjesztő. Érkeztek erről az 
oldalról azért komoly aggályok, hogy mi lehet ezzel a szándék, és jó lenne, ha 
ezt itt tisztázni tudnánk. 

A szerződéses jogviszony jelen szigorítását is maximálisan támogatom, 
talán még messzebbre is el lehetne menni, de jó lenne egy sokkal átfogóbb 
módosítás. Láthatjuk, hogy például a szőlő területén sem hozta meg az elvárt 
eredményt az a fajta szerződéses jogviszony, amit a hegyközségek 
megpróbáltak lefektetni, kikényszeríteni, sőt bizonyos fajtáknál, bizonyos 
területeken még rosszabb is lett tőle a helyzet. Úgyhogy egy átfogó, a 
szerződéses jogviszonyt teljesen újragondoló módosítást ismét szükségesnek 
tartok, és erre vonatkozólag mind a szakmai szervezeteknek, mind nekünk, sőt 
más ellenzéki pártoknak is több határozati javaslata volt már. Úgyhogy ismét 
arra biztatnám itt képviselőtársaimat, hogy ugyan már csak fél év van a 
választásokig, de azért még egy ilyen javaslat, a választásoktól függetlenül is, 
azt hiszem, az ágazat érdekét szolgálná, és merjenek belevágni egy kicsit 
komolyabb átalakításokba is! Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Nekem csak egy pontosításra lenne szükségem. Nem 
tudom, és lehet, hogy ez az én tudatlanságom, hogy amikor ez a 
törvénymódosítási javaslat a naperőművek telepítését preferálja, akkor 
gyakorlatilag az átlagosnál gyengébb minőségű föld, az mit jelent. Ezt nem 
értem teljesen. Ha rajtam múlna – elnézést, hogy így fogalmazok – én biztos 
hogy csak a leggyengébb termőhelyi adottságokra adnék villamoserőmű-
építésre engedélyt, mert számtalan esetben látok olyan területeken 
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naperőmű-építést, ami akár egy magas aranykorona-értékű, jó helyen lévő 
terület, amelyen sokkal több, mondhatnám úgy, hogy gazdasági hasznot hozó 
mezőgazdasági művelést is el lehetne végezni, mint amivel most az új telepet, 
az új erőművet építik. Ezt most nem tudom, Balázs, képviselőtársam, hogy 
erre tudsz-e válaszolni, vagy az elnök úr tud-e válaszolni, de én azt hiszem, 
hogy ebben valamit lépnünk kellene, mert úgy érezem, hogy felesleges a jó 
termőföldet erre elpocsékolni. Köszönöm szépen.  

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

Amennyiben nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőnek.  

Győrffy Balázs válaszai, reflexiói 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Kezdem 
hátulról. Az általunk megfogalmazott termőföldek egyébként a MePAR-ban le 
vannak határolva, tehát ez egy egzakt lehatárolást jelent, ugyanakkor fontos, 
hogy az, amire mi javaslatot teszünk, az igazából egy termőtalajt érdemi 
beavatkozással nem érintő tevékenység, tehát nem egy odabetonozott valami 
az, amiről beszélünk, ezt fontos leszögezni. Tehát egyetértünk azzal, mi is 
azért javasoltuk, hogy az átlagosnál gyengébb minőségű földeken ne kelljen 
talajvédelmi vizsgálatot lefolytatni; abban az esetben, hogyha ennél magasabb 
minőségről beszélünk, és – még egyszer mondom – a MePAR-ban ez le van 
határolva, akkor természetesen ezt a vizsgálatot el kell végezni.  

Magyar képviselőtársamnak a következőt szeretném mondani: a 
szaktanácsadás az egyik legfontosabb tevékenység, ami a közeljövőben 
előttünk áll. A mezőgazdasági termelőknek a szakmai képzettsége sajnos nem 
közelíti meg a világszínvonal élmezőnyét jelentő szintet, ezért fontos, hogy 
megadjuk nekik a lehetőséget, hogy jó szaktanácsadókkal tudjanak 
felkészülni. Ugyanakkor fontosnak gondoljuk, hogy ezek a szaktanácsadók 
valóban kontrollált szakemberek legyenek, akik adott esetben bizonyos 
kreditek teljesítése mellett kapnak lehetőséget arra, hogy szaktanácsadóként 
működjenek, és ezért fontos, hogy őket egyértelműen és beazonosíthatóan 
tudjuk lajstromba venni.  

A szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban itt a szőlőnél valóban nem 
sikerült olyan eredményt elérni, mint például a meggynél, ahol viszont 
egészen szép eredményeket tudunk felmutatni abban a vonatkozásban, hogy 
kötelező szerződést kötni a termékre. Ugyanakkor egy dolgot ne felejtsünk el! 
Jogszabályokkal folyamatosan utána tudunk menni annak, hogy a piaci 
diszharmóniát kezeljük, de azt gondolom, hogy hosszú távon az egyetlen 
megoldás az, hogyha a termelők összefognak, és ilyen formában egy olyan 
gazdasági súlyt képviselve jelennek meg a piacon, ami már önmagában védi 
őket ettől a fajta kiszolgáltatottságtól és ettől a fajta egyoldalú szerződéses 
viszonytól. Egészen addig azonban, amíg nem tudjuk ezt a falat áttörni, 
szükséges, hogy ilyen jogszabály-módosításokkal tegyünk rendet a piacon. De 
– még egyszer hangsúlyozom – a hosszú távú cél az kell legyen, hogy olyan 
szövetkezeti integrációs értékesítési formák jöjjenek létre, amelyek egyébként 
Nyugat-Európában nagyon sok helyen megjelennek. Nem véletlen, hogy 
Magyarországon tizenegy-két százalék a tész-eken keresztül értékesített – azt 
hiszem, ez a zöldség-gyümölcsnél van így – termékek aránya, míg például a 
nyugati országokban, Nyugat-Európában ez meghaladja az 50 százalékot. 
Teljesen más a piaciár-érvényesítő képessége egy-egy ilyen összefogásnak, 
mint ha külön-külön mennek piacra a termelők, viszont addig is védeni kell 
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őket, biztosítani kell a fennmaradásukat, és meggyőződésem, hogy ez a 
jogszabály ezt a célt szolgálja. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, 
hogy ha túlzó mértékű terhet rakunk a kereskedőkre, akkor azt egész 
egyszerűen egy más formában fogják elverni a beszállítóikon, tehát itt azért 
egy óvatos egyensúlyra törekvést mindenképpen javaslok. Köszönöm szépen.  

További kérdések, válaszok 

ELNÖK: Ha további kérdés, észrevétel nincs… (Jelzésre:) De van! 
Megadom a szót Magyar Zoltánnak.  

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

Csak nagyon röviden reagálnék. Akkor ezek szerint a szaktanácsadók 
összeírása után várható majd egyéb következmény is, tehát akkor, gondolom, 
utána majd… 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Már most is van.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Világos, csak most 

akkor nem tudnak minden szaktanácsadóról ezek szerint.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Tudunk minden 

szaktanácsadóról… 
 
ELNÖK: Ha arra gondolt képviselőtársam, hogy szívesen hallgatná meg 

az előterjesztőnek a gondolatait (Magyar Zoltán: Igen, elnök úr. – Győrffy 
Balázs: Bocsánat!), akkor én ebben segítek, és megadom a szót Győrffy 
Balázsnak.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést, elnök úr, 

valóban borítottuk a formális szabályokat. Most is tudunk minden 
szaktanácsadóról, csak azt nem tudjuk, hogy hányan végeznek valóban ilyen 
tevékenységet, és ebben szeretnénk tisztán látni. Tehát a tényleges 
szaktanácsadási tevékenységet folytatók lajstromát szeretnénk ismerni.  

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

Zárásképpen pedig annyit, hogy mindennel egyetértek, ami itt a 
szövetkezetekkel kapcsolatban, illetve azok hiányával kapcsolatban 
elhangzott, és akkor biztatom is a kormánypárti képviselőket, hogy a 2010 óta 
megígért szövetkezetitörvény-módosítás és az ahhoz kapcsolódó források 
mielőbb érkezzenek meg. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 
akkor elérkeztünk a döntéshez, mely szerint kérdezem, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a T/18099. számon benyújtott törvényjavaslatot tárgysorozatba 
vegyük. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Bizottságunk tárgysorozatba vette.  

A 4. napirendi pontot lezárom.  
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Egyebek 

Az 5. napirendi pont az egyebek, ennek keretében néhány információt 
hadd említsek meg újra! Ezen a héten még egyszer ülésezünk, november 9-én, 
csütörtökön 13 órakor a Parlament Nagy Imre üléstermében, amely a főemelet 
61. számú terme, Fazekas Sándor miniszter úr éves meghallgatása lesz 
napirenden.  

Ugyanakkor november 13-án, hétfőn, ülésnapi hétfőn délelőtt 10 órakor 
érkezik a Vajdasági Autonóm Tartomány képviselőházának mezőgazdasági 
bizottsága, várhatóan Pásztor István elnök úr fogja vezetni a delegációt az 
eddigi információink szerint. Ez a Parlament Varga Béla termében, a főemelet 
21-ben lesz, de a pontos kiértesítést majd még minden bizottsági tag érhető 
módon megkapja levelezőrendszeren. Vendégeink elég nagy létszámban 
vesznek majd részt ezen, 15 fővel érkeznek – ott a tartomány is egy ilyen 
komoly mezőgazdasági bizottsági létszámmal rendelkezik –, ezért kérem 
szépen, hogy aki csak teheti, vegyen részt ezen az ülésen. Hozzánk már 
eljuttattak egy-két technikai kérdést is, amellyel foglalkozni szeretnének, ilyen 
például az állati hullák megsemmisítésének az ügye Magyarországon. Ők 
előcsatlakozási folyamatban vannak az Európai Unióba való belépés kapcsán, 
úgyhogy várhatóan ehhez kapcsolódó praktikus kérdések kerülhetnek szóba, 
és azért lenne jó, ha minél többen részt vennénk ezen, hogy ki-ki a saját 
szakterülete kapcsán tudna majd esetleg segíteni a felmerült kérdések 
megválaszolásában.  

Nekem nincs több bejelentenivalóm, mint hogy november 9-én, tehát 
holnapután, csütörtökön 13 órakor bizottsági ülés lesz a miniszter úr 
meghallgatása kapcsán. 

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

Lehet, hogy rossz helyen kopogtatok, de muszáj megemlítenem, hogy ma 
délelőtt ebben a teremben volt az Allergia-Parlagfű Kerekasztal 
megbeszélése… 

 
ELNÖK: Nem is tudtam róla. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, és roppant 

kellemetlen volt, hogy itt volt talán négy minisztérium is, és az első egy óra 
azzal telt el, hogy miért nem volt az előző ülésről jegyzőkönyv, meg szó 
szerinti, meg ki hamisított, meg ki nem. Nincs arra valami technikai mód, 
hogy ilyenkor mondjuk a bizottság biztosítson hiteles jegyzőkönyvet az ilyen 
kerekasztalülésekről? Nem ide tartozik, csak mert ebben a teremben voltunk, 
ezért kérdezem, elnök úr. 

 
ELNÖK: Azért is mondtam, hogy nem is tudtam róla, hogy ebben a 

bizottsági ülésteremben történt ülés. 
Elég egyértelmű rendszabálya van a szószerintijegyzőkönyv-vezetési 

feltételeknek, ez a parlamenthez és a meghirdetett bizottsági nyílt ülésekhez 
kapcsolódik. Ha jól értem, ez egy kerekasztal-rendezvény volt, és ha jól 
tudom, azt a Fenntartható fejlődés bizottsága részéről kezdeményezték.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen.  
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ELNÖK: Tehát hogyha ő el akart volna járni, akkor – ha jól tudom, de 

lehet, hogy a titkárság nekem ebben segít – a házelnök úrnál kellett volna 
kezdeményezni, hogy biztosítja-e a gyorsírót (Magyar Zoltán: Aha!), aminek 
külön feltételei vannak a költségek tekintetében, és hogyha erre van lehetőség, 
akkor biztosítja, ha nem, akkor nem, akkor egy konzultációs jellegű 
megbeszélés volt.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm.  
 
ELNÖK: Erre Sallai R. Benedek úr tudna válaszolni, hogy miért így 

rendelte el.  
Az egyebeket lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 50 perc) 
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


