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Napirendi javaslat  

 
1. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvénynek az 

ökológiai célú szelektív halászattal kapcsolatos módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/19830. szám) 
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

 
2. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdaság és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 

2012. évi CXXVI. törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/19836. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége javítása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/19835. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. A termékpályás szövetkezetek európai típusú újraszabályozásának 
szükségességéről az élelmiszer-gazdaságban címmel benyújtott határozati 
javaslat (H/19888. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. A magyarországi nagybirtokrendszer lebontásáról szóló határozati javaslat 
(H/19889. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
6. Az erdő védelméről szóló határozati javaslat (H/19890. szám)  

(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
7. A Magyarország XXI. századi tájvédelmi és tájgazdálkodási intézkedési 

tervének kialakításáról szóló határozati javaslat (H/19899. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
8. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás agrárgazdasági intézkedési 

tervének kialakításáról szóló határozati javaslat (H/19903. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
9. A Nemzeti Vidékstratégiáról és annak végrehajtásáról szóló határozati 

javaslat (H/19913. szám)   
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
10. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke   
L. Simon László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Harangozó Gábor (MSZP), a bizottság alelnöke  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Kónya Péter (független)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dankó Béla (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz) 
Földi László (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné bizottsági főmunkatárs  
 

Meghívottak 
 

Sallai R. Benedek (LMP) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 09 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 utolsó bizottsági ülésünket. Ezt már háromszor elmondtam. 
(Derültség.) Tettem rá kísérletet, hogy utolsó bizottsági ülésünk legyen a 
ciklust lezárandó alkalommal, de ez nem sikerült, mert képviselőnek, 
kormánynak és miegymásnak még mindig volt újabbnál újabb ötlete, hogy 
szerintük a már nem ülésező parlament ellenére mikkel kellene foglalkoznia a 
bizottságnak. Most már viszont merem állítani, hogy minden jogszabályi 
feltételt betartva nem létezik olyan kényszerítő erő, amely miatt nekünk újra 
ülésezni kellene, legalábbis ha indítvány oldalról érkezne ez a kényszerítő erő, 
hiszen április 8-án választás lesz és a bizottságnak egy hónapos kötelezettsége 
van a benyújtott indítványok megtárgyalására. Magyarul: az innentől 
benyújtott indítványok bizottsági megtárgyalását biztosan nem fogom 
kezdeményezni. Ha ettől eltérően bármilyen oknál fogva érkezne 
kezdeményezés bizottsági ülésre, megvizsgálom, hogy annak realitása és 
értelme van-e. 

Most viszont előttünk van egy elég jelentős darabszámú, 9 
tárgysorozatba vételi indítványt tartalmazó napirendjavaslat, mindegyiket 
Sallai R. Benedek képviselőtársunk kezdeményezte. A napirendtervezetet 
bizottsági tagtársaim megkapták. Rögtön javaslatot teszek sorrendi 
módosításra. Azt javaslom, hogy ami a javaslatban most 2. napirendi pontként 
szerepel a kamaráról, az legyen az 1. napirendi pont, és ami a jelenlegi 
javaslatban 6. napirendi pontként szerepelne, az erdővédelemről szóló 
javaslat, az pedig a 2. napirendi pont legyen. Mindegyik más indítvány ennek 
megfelelően lejjebb csúszva maradna a helyén. Tehát a 2. és a 6. jelenlegi 
sorszámú indítvány kerülne az 1. és 2. helyre, mindegyik másik a helyén 
marad. 

További kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, először a módosításról szavazunk. 

Ki az, aki egyetért az általam előterjesztett sorrendiségi javaslattal, az 
kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Együttesen, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja az így módosított 
napirendi pontokat, az kézfeltartással szintén jelezze. (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvénynek a 
kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról 
szóló T/19836. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így aztán az 1. napirendi pont a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló T/19836. számon benyújtott törvénytervezet. 
Megadom a szót az előterjesztőnek, Sallai R. Benedeknek.  

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm önöket. Elnök úr hadd kérdezzem meg a tisztelt bizottságot, 
minthogy nem tartom indokoltnak, hogy visszaéljek az idejükkel, hogy úgy 
csináljunk, mint ha valamelyiket érdemben megfontolnák, és mutassam be 
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ezeket külön-külön, vagy esetleg akarnak haladni és akkor gyorsan egyben 
végigvegyem mindegyiket.  

 
ELNÖK: Én csak szeretném jelezni, hogy ilyen helyzetben még 

bizottsági elnökként nem voltam (Derültség.), tehát hogy az előterjesztő vonul 
vissza. 

Tehát: annyit szeretnék jelezni, hogy a kormányoldal részéről az 
előterjesztő esetlegesen elhangzott gondolatai után egyszavas válasszal fogjuk 
jelezni, hogy támogatjuk vagy nem támogatjuk. Semmi érdemi indoklást nem 
fogunk hozzáfűzni.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Akkor ha jól értettem 
elnök úr szavait, nyugodtan mutassam be mindegyik javaslatot, amelyet 
benyújtottam, és külön-külön megyünk. Rendben van.  

Agrár- és Élelmiszer-gazdasági, Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. 
évi CXXXVI. törvény módosításával kapcsolatos javaslatomnak az alapja 
annak a nyilvánvaló ténynek, társadalmi igénynek a megfogalmazása, hogy az 
Agrárkamara alapvetően nem végez gazdálkodói érdekképviseletet. Ennek 
megfelelően, miután alapvető céljait nem látja el, hanem a gazdákkal szemben 
a kormány érdekeit védi és a kormány álláspontját próbálja inkább 
ráerőszakolni a gazdákra, szerintem alapvetően a léte és a szükségessége is 
megkérdőjelezhető, de ha ezt már nem kívánják megtenni bármilyen politikai 
okból, akkor legalább egyvalamit tegyenek meg, mégpedig a kötelező tagság 
eltörlésének intézményét.  

Ez azért indokolt, mert az elmúlt 4 évben két alkalommal voltam már 
itt ezzel a javaslattal. Minden alkalommal azt mondta a bizottság, hogy majd 
később megfontolás tárgyává lehet tenni ezt a kérdést, hogy el lehet-e törölni. 
Gondoltam, hogy ennyi évvel a létrehozása után most már időszerű lenne az, 
ha ez a megfontolás megszületne. Abban az esetben, ha ez az agrárkamara 
nyújt bármi érdemit a tagjainak, akkor tagok fognak maradni, örömmel, 
készséggel fizetni fogják a tagdíjat.  

Viszont azok a tagok, akik úgy érzik, hogy ez semmi más, mint a 
kormánypropagandának egy erőszakos része, ami rányomul a vidékre és a 
termelőkre, akkor adja meg a szabadságot a kormánypárt arra, hogy azok, 
akik nem tudnak ezzel szimpatizálni, nem tudnak ezzel azonosulni, azoknak 
ne legyen kötelező jellegű a tagság.  

Az indítvány alapvetően erről szól, nyilvánvalóan az agrárkamara 
tevékenységével kapcsolatos személyes vélemény az egyik indoka és 
motiválója a javaslat benyújtásának, de a szövegszerű javaslat alapvetően csak 
a kötelező tagság megkönnyítésére vonatkozik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A kormányoldal nem támogatja az indítvány tárgysorozatba 

vételét.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Erre reagáljak? 
 
ELNÖK: Nem kell még. Most megkérdezem, hogy más 

képviselőtársamnak van-e hozzászólása. (Jelzésre:) Igen, Harangozó Gábor! 

Hozzászólások 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm szépen. Tudok nagyon rövid lenni, mert valóban már többször 
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tárgyaltuk ezt a kérdést. A MSZP álláspontja, mint ahogy a korábbi 
szavazásokkor is ez nyilvánvaló volt, hogy ezen javaslatot támogatja. Mi is úgy 
látjuk, hogy az Agrárkamara kötelező tagságát meg kell szüntetni, és az 
Agrárkamarát a gazdák érdekében át kell alakítani. Miután már többször 
kitárgyaltuk, a részletekbe ne mennék bele. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Ilyen súlyos választási vereség után, 

amit az Agrárkamaránál az MSZP által támogatott csapatok elszenvedtek, 
nem is gondolnék mást, mint ahogy szerintük ezt fel kellene szántani. 
(Jelzésre:) Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csatlakoznék elnök 

úrhoz. Azt gondolom, hogy nem lehet érdemben ezt a javaslatot támogatni. 
Először is arról, hogy kell-e kötelező tagság: igazából a tagság már elég 
egyértelműen állást foglalt, hisz a kamarai választáson két egymással szemben 
induló fél volt. Az egyik a kötelező tagság fenntartása, a másik pedig a kötelező 
tagság megszüntetése mellett kampányolt. 

A kötelező tagság megszüntetését támogató erők 12 százalékot kaptak 
országos szinten. Ne feledkezzünk meg arról, hogy egyébként a teremben 
most helyet nem foglaló, de bizottsági tagként velünk együtt dolgozó Legény 
Zsolt a MOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei listáján rajta volt. 
Nyilvánvalóan az MSZP-hez való kötődés ilyen szempontból fájdalmas 
vereséget jelentett a Szocialista Pártnak és talán a másik ellenzéki pártoknak 
is, hisz pont a képviselő úr, Sallai Róbert Benedek képviselő úr 
sajtótájékoztatót tartott, a választások napján még szalmát is hordtak. 
Szerintem egy gazda inkább az állatok alá hordja, mint a betonra, de ezt 
mindenki döntse el maga! (Közbeszólásra:) Nem, az szalma volt, 
szalmabálákat hordtak Fejér megyében. És sikerült nekik 10 órakor eltalálni a 
részvételi adatokat, a 10 órait, tehát 9 órakor látták meg a 10 órai részvételi 
adatokat Gőgös képviselő úrral együtt. 

Úgyhogy azt gondolom, hogy a tagság elől egyébként meglehetősen 
széles körben lehetőséget kapott arra, hogy kifejtse a véleményét. Ez meg is 
történt.  

De most eltekintve egyébként a politikai hercehurcától, a kamara 
kötelező tagsága nagyon sok olyan lehetőséget hordoz magában, amivel azt 
gondolom, jó néhány alkalommal tudtunk is élni. Ezek közül egyértelműen 
kiemelkedik az a jégkármérséklő rendszer kiépítése, amire nem véletlenül 
nem került sor korábban, és nem véletlenül nem pályázott a mostani kiírásra 
egyetlenegy szervezet sem a kamarán kívül. Tehát egy olyan szervezet, 
amelynek, van egy stabil költségvetése, van egy stabil működési kerete, van 
apparátusa, hogy egyáltalán egy ilyen programba bele tudjon fogni, az egy 
óriási érték.  

És azt gondolom, hogy ezt jól meg tudtuk lovagolni, és egy olyan 
szolgáltatást tudunk nyújtani szemben az előbb elmondott előterjesztői 
állításokkal, ami csak ha ezt az egy programot nézzük, tízszer akkora értéket 
ad vissza az agráriumban dolgozóknak, hisz mintegy 50 milliárd forint 
termelési értéket óv meg ez a rendszer évente. A nagyságrendileg 5 milliárd 
forintos kamarai tagdíjbevétellel szemben. Tehát itt egy érdemi szolgáltatásról 
beszélünk, amit egyébként egy kötelező kamarai tagság nélkül felelősen nem 
lehetett volna végrehajtani. 
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Tehát ezeket az értékeket felesleges elvitatni, és azt gondolom, hogy a 
tagság ezt nagyon jól látta. Nem véletlen, hogy 88 százalék a mostani rendszer 
fenntartása mellett tette le a voksát. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: L. Simon László! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! A kamarai rendszerrel kapcsolatosan azért arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy ha nem ez a kamarai választás eredménye, hanem 
tételezzük föl, hogy a MOSZ-os jelöltek olyan arányban nyertek volna, mint a 
MAGOSZ-os jelöltek, vajon akkor is kötelező kamarai tagság megszüntetése 
mellett érvelnének. 

De nem ez a lényeg. Az a lényeg alapvetően, hogy a kamara 
átalakításával az előző kormányzati időszakban egy olyan köztestületet 
sikerült létrehoznunk, ami egyébként a területnek a magyar közéletben, a 
magyar gazdasági életben, a magyar szakpolitikában a súlyát mindenképpen 
növelte. Ne vitassuk el, hogy ha egy tagság kötelező, azaz mindenkinek benne 
kell ülnie egy köztestületben, mindenkinek érdeke az, hogy innentől kezdve 
ebben a köztestületben pozíciókat szerezzen, a saját erőterét növelje és a 
hangját hallassa, és egyébként ezt a köztestületet arra is kihasználja, hogy a 
kormányzathoz, a szakpolitikához a saját álláspontját, véleményét, a 
problémáit, a javaslatait eljutassa. Én egyébként kamarai tagként már 
önmagában nagy lehetőségnek és eredménynek tartom azt, hogy nincs olyan 
jogi anyag, amit a minisztérium a kamarán keresztül ne juttatna el 
véleményezésre, társadalmi vitára bocsátva. Magyarul: a kötelező kamarai 
tagság kifejezetten növeli az agrárium, a mezőgazdaságban élők és dolgozók 
súlyát és szerepét. Tehát nem tartom életszerűnek, hogy megszüntessük a 
kötelező kamarai tagságot. Ha van igazi vívmánya a kamarai törvény 
módosításának, az éppen ez volt. Emellett persze sok minden más is van, de 
az egész kamarai létet kérdőjeleznénk meg azzal, ha a kötelező kamarai 
tagságot felszámolnánk. Gondoljanak csak az orvosi kamarára, hogy 
párhuzamot mondjak, elképzelhetetlen, hogy úgy működjön a Magyar Orvosi 
Kamara, hogy nem kötelező a kamarai tagság. Onnantól fogva egy olyan 
társadalmi szervezet lenne, amely sok más hasonló civil szervezethez 
hasonlóan próbálja a saját szakmáját képviselni, de nyilvánvalóan nem 
ugyanazzal a súllyal, mint amikor mindenki benne van, mindenkinek benne 
kell lennie. 

Elfogadom azt, hogy vannak, akik a kötelező tagság ellen 
berzenkednek, mert azt mondják, hogy én nem feltétlenül akarnék tagdíjat 
fizetni. Hozzá kell tennem, hogy a tagdíjfizetési rendszer a kezdeti 
problémákat nagyon jól kiküszöbölte, jól kezeli a kamara azokat a 
párhuzamosságokat, amelyek léteznek az agráriumban. Ezt úgy is mondom, 
mint hegyközségi tag. Arra is lehetőséget ad a jelenlegi kamarai törvény, hogy 
a hegyközségi tagoknak, akik oda befizetnek, ne kelljen párhuzamosan 
kamarai tagdíjat is fizetniük. Tehát a kezdeti problémákat, azt hiszem, jól 
sikerült orvosolni. Maga a tagdíjfizetési kötelezettség sem lehet arra indok 
tehát, hogy a kötelező tagságot felszámoljuk. 

Azt szeretném nagyon komolyan kérni Sallai Róbert Benedek 
képviselőtársamtól, hogy ha tényleg ezeket az általa benyújtott 
előterjesztéseket nemcsak valami kampányfogásnak tekinti, hanem valóban 
szíve szerint a magyar agráriumot akarja képviselni, akkor jól gondolja meg, 
hogy végül is mi az, amivel a magyar agrárium érdekeit szolgálja. Az, hogy van 
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egy relatív kisebbség, vagy nem is relatív, hanem valóságos kisebbség, 
amelyhez tartozók úgy érzik, hogy nekik nem jó az, hogy tagdíjat kell fizetniük 
és kötelező számukra a kamarai tagság, az még nem jelenti azt, hogy a 
fürdővízzel együtt ki kell borítani a gyereket és egyébként a haszonélvező 
többség kárára kell megszüntetni a kötelező tagságot. 

Tehát én egyetértek azzal, amit Font elnök úr mondott, ezt a javaslatot 
ebben a formában nem szabad támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha nincs további hozzászóló, akkor most adok szót Sallai R. 

Benedek előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Először is 
L. Simon és Győrffy képviselőtársaimnak köszönöm szépen, hogy úgy 
csinálnak az utolsó bizottsági ülésen is, mintha ez egy valódi vita lenne. Hálás 
vagyok érte, hogy valós érveket mondanak el. Köszönöm szépen Harangozó 
képviselőtársamnak is a véleményt.  

A beszélgetés rámutat a problémákra. Győrffy Balázs képviselőtársam 
az egész kamarai választásokat úgy keretezi, hogy az MSZP és a Fidesz 
jelöltjei. Pontosan erről beszélek, a politikai csatározásba szorult 180-200 ezer 
gazdálkodó, akik nem feltétlenül szeretnének ebben részt venni. Persze, 
egyetértek önnel, lehet, hogy ez az MSZP és a Fidesz küzdelme volt a kamarai 
választásokon, csak éppen hol vannak azok az agrártermelők, akikről szólnia 
kellene a kamarának. Pont ez a probléma, ezt kifogásolom.  

Sőt egyetértek még egy dologban is: a jégkárral kapcsolatos 
gondolataival. Valóban nemcsak abban az ügyben, hanem több más ügyben is, 
ha visszanézünk az elmúlt négy évre, szerintem releváns szakmai feladatot 
látott el a kamara. Több más ügyben is. De erre nem lenne szükség, ha egy 
kompetens szaktárca lenne. Erre azért volt szükség, mert egy 
alkalmatlanokból álló szaktárcát állított össze a Fidesz-KDNP jogászokkal, 
cukrászokkal, földmérőkkel, akik nem tudják ellátni a feladatokat. Hát persze, 
hogy a kamarára tették át a feladatok egy jó részét, ami szakmai, mert ott nem 
lehetett ellátni. Ha egy tisztességes szakmai kormányzat lenne, erre nem lenne 
szükség, mert a kormányzatnak lenne a feladata, nem pedig a kamarának 
kellene ezzel foglalkozni.  

L. Simon képviselőtársamnak is köszönöm szépen a véleményét. Azt az 
egyet kérem, hogy olvassa már el még egyszer, bár feltételezem, hogy 
belenézett a kodifikált szövegbe. Nem a tagdíj eltörlésére tettem javaslatot (L. 
Simon László: Tudom.), hanem a kamarai tagságra. Nem az a tízezer forint fáj 
az embereknek, hanem az, hogy olyan szervezet tagjának kell lenniük, amely 
politikai célok alapján jött létre, politikai célokat szolgál és mindezt kötelezővé 
tették. Ez egy lépés a kötelező párttagság felé, mikor már gyakorlatilag 
kamarába kényszerítik a gazdálkodókat. Tehát a szabadságot adják meg a 
társadalomnak. Én elfogadom az önök érzéseit, elfogadom, hogy önök szerint 
ez egy nagyon hasznos dolog, csak azt kérem, adják meg a szabadságot a 
társadalomnak, hogy mindenki önállóan mérlegelhessen, hogy szereti-e ezt 
vagy nem szereti, és aki nem szereti, annak ne tegyék kötelezővé. 

Mindössze ennyi a kérés, erről szól az előterjesztés és erről fognak 
szavazni. Köszönöm szépen a lehetőséget a válaszra, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, 
észrevétel, szavazásra teszem fel. (Senki sem jelentkezik hozzászólásra.) Ki az, 
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aki támogatja a T/19836. számon benyújtott indítvány tárgysorozatba vételét? 
Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Két igen szavazat, ez 
kisebbség, a bizottságunk nem támogatja. 

Az erdő védelméről szóló H/19890. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az erdő védelméről szóló határozati 
javaslatra, amelyet szintén Sallai R. Benedek nyújtott be H/19890. számon. 
Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Mint az előterjesztésből talán kiderül, most az egyszer a Fidesz farvizén 
szerettem volna evezni (Pócs János: Egész végig azon eveztél!), ugyanis 
többségében olyan gondolatokat fogalmaztam meg, amelyeket kormányzati 
szinten több alkalommal önök kijelentettek. 

Az erdő közjóléti funkciójáról nemcsak az államfő, hanem a kormányfő 
is beszélt. Azt, hogy komoly gondok vannak az állami erdészetekben, a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter KEHI-vizsgálatokból igazolta. Tehát 
gyakorlatilag mindazokat, amik jelen pillanatban az erdőgazdálkodásban 
érdemi társadalmi és fenntarthatósági problémát okoznak, szerettem volna 
összeszedni ebben az a)-tól j)-ig sorolt pontokban, hogy legyen rájuk 
megoldás. Ezekre a kormány is rámutatott problémaként az elmúlt négy 
évben, mióta figyelemmel követem, hogy mit csinál a kormány. Nagyon jó az, 
ha egy kormány felismeri, hogy egy területen valamilyen problémák vannak, 
de bűn az, ha nem tesz semmit annak ellenére, hogy van joga és lehetősége 
intézkedni. Ez az országgyűlési határozat gyakorlatilag a Lázár Jánosék által 
készíttetett KEHI-jelentés megállapításaira alapozva fogalmaz meg javaslatot 
és egy következő időszakra, miután nem lehet tudni, milyen kormány jön, 
biztonsági alapot teremtene arra, hogy az erdők privatizációja ne 
valósulhasson meg. egyértelműen itt van mögöttünk ugyanis fenyegető 
tényként az a kockázat, hogy ha az erdőket nem is a vagyongazdálkodási 
törvény miatt, de az állami erdészeteket mielőbb privatizálja egy esetleges 
felelőtlen és bűnöző kormány. Ennek a megelőzési lehetőségét lehetne 
megtenni az országgyűlési határozat elfogadásával és annak végrehajtatásával. 
Ehhez kérem tisztelettel a támogatásukat. 

Hozzászólások 

ELNÖK: (L. Simon László: Jaj istenem! Lehet hozzászólni, elnök úr! – 
Pócs János: Lehet, csak nem érdemes!) Sallai R. Benedeket biztosítani 
szeretném, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy nehogy egy felelőtlen 
és bűnöző kormány kerüljön hatalomra április 8-a után. Éppen ezért ezt az 
indítványát, az ön által megfogalmazott érvrendszert is elutasítjuk, nem 
javasoljuk a határozati javaslat tárgysorozatba vételét.  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről? 
(Győrffy Balázs jelentkezik.) Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Röviden. Csak azért is 

szólnék, mert a napirend pontok sorrendje azért lett módosítva, mert 
szerettem volna e két napirendi pont tárgyalásán itt lenni. Más program miatt 
nekem sajnos el kell menni, de mint az erdészeti albizottság elnöke, úgy 
gondolom, hogy ebben a témában kötelességem megszólalni. 
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Azt gondolom, hogy az erdőtörvény módosításával nagyon sokat 
léptünk előre egy korszerű és jó erdőszabályozási keretek felé. Ez nagyon 
komoly munka volt és azt gondolom, hogy a parlamenti támogatottsága is 
viszonylag jelentős volt, hisz ellenzéki képviselők közül is legalábbis nem 
utasította el mindenki a módosítást. 

A határozati javaslatban egyébként, ahogy arra a képviselő úr is utalt, 
visszaköszön néhány olyan gondolat, amelyet valóban a kormánypárti 
képviselők vagy különböző állami hivatalnokok, hivatali vezetők fogalmaztak 
meg. Ebből aztán következik, hogy értelemszerűen vannak ebben olyan 
részek, amelyeket támogatni lehet. Ugyanakkor nem igazán látom a határozati 
javaslat értelmét ebben az időpontban, hisz elfogadtuk az erdőtörvényt, 
különböző végrehajtási rendeletek még most vannak készülőben, folynak 
olyan műhelymunkák, amelyek pont azt a célt szeretnék elérni, hogy egy olyan 
élhető vidéki lehetőséget jelentsen az erdőgazdálkodás, amivel hosszú távon 
tudjuk megtartani vidéken a munkaerőt, illetve az embereket. 

Azt gondolom, hogy felelősen kell bánni ezzel a természeti erőforrással, 
hisz vannak olyan területek, ahol valóban talán ez az egyetlen érdemi 
munkalehetősége, megélhetési forrása az embereknek. 

Azt gondolom, hogy most kormányzati szinten pattog a labda, hisz a 
végrehajtási rendelet és egyéb más rendeletek vannak készülőben, 
megszületőben, és azt gondolom, hogy ezek azok a jogszabályok, amelyekkel 
egyébként az erdőtörvény módosítása teljessé válik. Én úgy értelmezem, hogy 
a megtett útnak a feléig eljutottunk az erdőtörvény megszavazásával, a további 
rendeleteknek a megalkotása még szükséges ahhoz, hogy egyáltalán látható, 
értelmezhető és megtapasztalható legyen mindenki számára, aki ebben a 
közegben él, hogy mi az a változás, ami az ő esetében egyértelműen pozitív 
lesz majd, ha minden hatályba lép. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs további hozzászólás, megadom 

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

Köszönöm, elnök úr. Csak röviden jelezném, hogy én is attól tartok, hogy a 
megtett út felénél tart a kormány az erdők lenyúlásának útján, ezért 
szeretném jelezni, hogy a Magyar Szocialista Párt kifejezetten osztja az 
előterjesztő által megfogalmazott aggodalmakat, ezért természetesen 
támogatni fogjuk a határozati javaslatot. (L. Simon László: Egy szót szólnék.) 
Nem adok szót. (L. Simon László: Miért?) Az előterjesztőnek adok szót. (L. 
Simon László: Sietünk, vagy mi?) Az előterjesztőnek adok szót. 

Sallai R. Benedek válaszai 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Elsőként köszönöm 
szépen ismét a két képviselőtársam hozzászólását. Győrffy Balázs 
képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy igen, ezekkel a 
műhelymunkákkal tisztában vagyok, és pont azért lenne praktikus ez a 
határozat, mert kereteket tudna szabni. Tehát a Fidesz-KDNP korábbi 
elődjeihez képest az elmúlt 4 évben nagyon sokat tett a rendeleti szabályozás 
bevezetéséért, hogy az Országgyűléstől hatásköröket vonjon el, és ezek a 
műhelymunkák, boszorkánykonyhák vagy bárminek is nevezhetjük, ezek ha 
megteremthetik annak a lehetőségét, hogy az Országgyűlés népképviseleti 
szervként kereteket határozzon meg, akkor pont ez az országgyűlési határozat 
ezt megteremthetné. 
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Megértve azt, hogy Győrffy Balázs képviselőtársam erdőt szerető 
vadászemberként több ponttal egyet tud érteni, pont ezért lenne szükséges ez, 
hogy azok a közjóléti funkciók, azok a vadgazdálkodási funkciók, azok az 
erdőgazdálkodási funkciók, amelyek a vidéki népesség számára 
meghatározóak, ne legyenek veszélyben. Pont az az aggály, és erre utalt 
Harangozó Gábor képviselőtársam is, hogy 2001-ben, amikor a piszkos 12 
értékesítését a Fidesz-kormány a privatizáció egyik nagyon szennyes 
momentumaként elkezdte, pont ilyen intézkedésekkel előzte meg a 12 állami 
gazdaság eladását, mint amelyek most történnek kormányzati szinten, és pont 
ezért aggályos az, hogy az állami erdészetek pont arra a sorsra fognak jutni, 
mint annak idején azok az erdőgazdaságok. 

Ebből következik az, hogy mindkettőnk számára fontos értékek 
lennének védhetőek abban az esetben, ha az országgyűlési határozatot 
elfogadná a bizottság vagy tárgysorozatba venné, és az Országgyűlés is 
elfogadná, és ez meghatározhatná azokat a kereteket, ahogy a következő 
kormányrendeleti szint szabályozni tudja az erdőtörvényből eredő 
követelményeket. Épp ezért kérem tisztelettel a támogatásukat. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Megkérdezem L. Simon Lászlót, hogy fenntartja-e 

hozzászólási igényét.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk. Ki az, aki támogatja a most 
vitatott H/19890. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. A bizottság többsége nem 
támogatja a tárgysorozatba vételt.  

A halgazdaságról és a hal védelméről szóló T/19830. számú 
törvényjavaslat 

A következő indítvány a halgazdaságról és a hal védelméről szóló, 
T/19830. számon benyújtott törvényjavaslat Sallai R. Benedek részéről. 
Megadom a szót az előterjesztőnek. (Győrffy Balázs elhagyja a termet.) 

Sallai R. Benedek bevezetője 

SALLAI R. BENEDEK (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mint 
valamennyien tudják, jelen kormány ideje alatt a természetes vízi halászat 
megszűnt Magyarországon, és az összes természetes vizünkben horgászati 
hasznosítás valósult meg. A horgászati hasznosítással kapcsolatos famisztikai 
változások a természetes vizekben már most mérhetőek, és miután a 
horgászati halhasznosítási mód semmiképpen nem tekinthető ökológiailag 
szelektívnek, hiszen nem tudják kivenni azokat a tömegfajokat, amelyeket 
csak halászati eszközzel lehet kiszedni az élő vizekből, ezért nagyon-nagyon 
fontos lenne, hogy meghatározott keretek között a természetes vízi halászat 
rehabilitációja megtörténjen. Ez alapvetően segítene az adventív fajoknak a 
visszaszorításában a természetes vízrendszerekben, segítene a természetes 
fauna megőrzésében, és mindamellett segítene a vidékfejlesztési 
törekvésekben, amelyek annak a lehetőségét teremtenék meg, hogy újfent 
gasztronómiai kínálatban akár a Balatonon, akár a Tisza mentén 
megjelenhessen természetes vízi hal. 
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Ez egy picit eltér az összes többi javaslattól, hiszen nem országgyűlési 
határozati javaslat formájában lett benyújtva, hanem konkrétan a 
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvénynek a 
módosítását valósítja meg annak érdekében, hogy ezek az ökológiai és 
halgazdálkodási célok mielőbb meghonosodhassanak. 

Én azt gondolom, hogy ha egy kormány valamiben hibázik, akkor nem 
az a probléma, ha hibázik, mert lehet, hogy jó szándékot akart megvalósítani 
egy-egy céllal, a hiba akkor van, ha nem látja be a hibáját, és makacsul 
ragaszkodik hozzá. Az elmúlt időszak famisztikai kutatásai egyértelműen azt 
igazolják, hogy nagyon nagy szükség lenne a természetes vízi halászat részbeni 
rekonstrukciójára. Részben a mai napig nem történtek meg azok a 
kárpótlások, amelyek földönfutóvá tett emberek megélhetését vették el, tehát 
ezt is orvosolni tudná, mindemellett a vidékfejlesztési célokban, mind pedig az 
ökológiai célokban ez egy szükséges eszköz lehetne, ezért kérem ehhez a 
támogatásukat. Köszönöm szépen, elnök úr.  

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

tagok részéről? (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 

Hozzászólások 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm, elnök úr. Szintén röviden mondanám, hogy ez egy olyan javaslat, 
amit korábban már megtárgyaltunk. Csak emlékeztetni szeretném a 
bizottságot, hogy a kormányzati többség az ezt megelőző vitánál azért nem 
támogatta, mert mindenki egyetértett abban, hogy vannak problémák a 
kialakult rendszerrel, azonban adatgyűjtésre és a jelenleg zajló kutatásokra 
hivatkozva mondták azt, hogy majd ha ezeknek az eredményei megvannak, 
akkor annak megfelelően lehet a törvényt módosítani, és hogy majd ezt a 
minisztérium meg fogja tenni. Ez nem történt meg. Továbbra is jogosak a 
fölvetések. Ennél jobb megoldások eddig sehol nem fogalmazódtak meg. A 
tárgysorozatba vételt minimum indokoltnak tartom, ezért én is kérem, hogy 
támogassák a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt az elméleti kérdést teszem föl, hogy ha netán 

tárgysorozatba vételre kerülne - netán -, akkor mi is történik utána. Április 8-
án minden indítvány ebben a jogszabályi értelmezésben semmissé válik, tehát 
már önmagában a benyújtott indítványoknak e logika szerint értelmük sincs.  

Erre akartam utalni még a legelején felvetett gondolataimban, de itt 
vagyunk, érdemi vitát folytatunk, előterjesztő ezt köszönettel meg is jegyezte. 
Sokszor megvitatott kérdés. Nem támogatja a kormányoldal a tárgysorozatba 
vételt, egyébként változatlanul állítjuk, hogy az ökológiai célú szelektív 
halászati igény kezdeményezésére a jelenlegi jogszabály is lehetőséget ad. Ezt 
önök cáfolják, mi meg állítjuk. 

Egyébként a kutatási eredményeket mi is várjuk. Nem támogatjuk. 
További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Amennyiben van, Harangozó 
Gábornak adok szót.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Csak 

nagyon röviden szeretnék elnök úr szavaira annyiban reagálni, hogy ha 
gyakorlatilag a minisztériumnak egy év nem volt elég arra, hogy bármit lépjen 
ebben az ügyben, akkor ha az Országgyűlés ad egy jelzést, hogy itt van egy 
megoldatlan probléma és tessék most már elővenni, akármilyen jogi 
relevanciái is vannak most egy tárgysorozatba vételnek, már önmagában ez 
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egy pozitív dolog, ezért nyugodtan támogathatnák. Köszönöm. (Pócs János: 
Április 8-án választások lesznek.)  

 
ELNÖK: Az előterjesztőnek adok szót.  

Sallai R. Benedek válaszai 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót. Én is 
köszönöm a véleményt is elnök úr részéről. Összességében arra szeretném 
felhívni a figyelmét, hogy valóban egyetértek önnel, hogy az ökológiai célú 
halászat lehetőségére a jogszabály jelenlegi szövegezése lehetőséget teremt, 
ennek ellenére szigetszerűen nagyon-nagyon kevés helyen kerül erre sor. 

Azt hiszem, hogy én két konkrét példáról tudok, ahol megvalósítottak 
ilyen jellegűt, a Tisza-tó térségében és Csongrád megyében, de a 
természetesen vizeink túlnyomó többségében nem valósult meg, és ennek az 
az oka, hogy az ökológiai célú halászat  

céljait a MOHOSZ-nak vagy a helyi halgazdálkodónak kellene 
finanszírozni. Ezt nyilvánvalóan nem feltétlen tudja megtenni, vagy nem 
feltétlenül teszi meg, míg a gazdasági célú természetes vízi halászat 
gyakorlatilag gazdaságilag fenntartható módon teremtené meg ezt az 
ökológiai célú szelekciós lehetőséget. Tehát hogy ez a különbség a kettő között, 
egyetértve azzal, hogy elvileg lehet, csak éppen senki nem csinálja így.  

Összességében abszolút megértem az elnök úr fenntartásait, és 
mindenkitől elnézést kérek, hogy utazni kellett miattam. Alapvetően azt 
gondoltam, hogy 4 év, illetve 8 év ilyen minőségű kormányzás után még 
mindig nem késő jót tenni, és legalább üzenetértékkel tenni annak érdekében, 
hogy valami hasznosat, előremutatót is kívánnak tenni, és a NER azon 
hagyományával hogy pusztán azért elvetnek előterjesztéseket, mert ellenzéki 
sorokból történik; mondom, most tudnának gyakorolni valamilyen szinten, 
olyan szinten méltányosságot szakmailag, amikor a saját szakmai nézeteikkel 
egyébként részben megegyező előterjesztések vannak, mint azt az erdő 
ügyében is láttuk. Nyugodt lelkiismerettel támogassanak, mert úgysem kerül 
az Országgyűlés elé. Gondoltam, hogy ez egy szakmai indikátorpróba, hogy 
ilyenkor van-e esélye ennek.  

Köszönöm a válaszokat.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Szavazásra kerül sor. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 
imént a T/19830. számú törvényjavaslatot. Aki igen kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez kettő mindösszesen. A bizottságunk nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt.  

Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége javítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló H/19835. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége 
javítása érdekében szükséges intézkedésekről benyújtott határozati javaslat 
19835. számon. Megadom a szót az előterjesztőnek, Sallai R. Benedeknek. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Ismét egy olyan javaslatról van szó, amely már volt egyszer a bizottság előtt. 
Akkor részben arra hivatkozva nem vették tárgysorozatba a bizottságnál, hogy 
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az élelmiszer-hamisítással kapcsolatos európai uniós eljárások folyamatban 
vannak és azoknak a kimenetelét, eredményességét szükséges megvárni. 

E vonatkozásban a magyar kormány elbukta a csatát, gyakorlatilag az 
élelmiszer-hamisítással kapcsolatos védelmi intézkedések nem történtek meg, 
és habár történt olyan jellegű módosítás, amely ebből a határozati javaslatból 
merítve 3-4 pontot átvett és kormányzati intézkedéssé tett, ennek ellenére a 
túlnyomó többségére nem történt megoldás. Miután nem lenne baj, ha néha 
nem a politikáról szólna a jogalkotás, hanem esetleg a magyar választókról és 
a magyar társadalomról, nem tehetem meg, hogy ne hívjam fel a figyelmüket 
arra, hogy az Európai Unióban és világviszonylatban is kiemelkedő helyen 
szerepelünk a rákos megbetegedések, az életmódokkal összefüggésben 
kialakult rákos, szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozások 
ranglistáján. 

Ennek megfelelően nem hiszem, hogy az egészségesebb élelmiszer-
ellátás biztosítása érdekében történő lépések a kormány ellenére legyenek. 
Mint ahogy azt sem hiszem, hogy ellenére legyen egy olyan kormánynak, 
amely a zászlajára tűzött jó néhány esetben élelmiszer-biztonsági jelszavakat, 
az, ha konkrét intézkedéseket is teszünk annak érdekében, hogy 
Magyarországon a magyar választók, a magyar állampolgárok a lehető legjobb 
minőségű élelmiszerhez jussanak. Nagyon jó lenne, ha ez nem politikai téma 
lenne, hanem konszenzus lehetne annak érdekében, hogy e húsz pontban 
összefoglalt legfontosabb intézkedési csomag vonatkozásában legalább az 
érdemi megtárgyalás lehetőségét megteremtené a jelenlegi kormánypárt. 
Ehhez kérem a támogatásukat. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Pócs Jánosnak adok szót. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálom magam 

az intelméhez tartani, csak nehéz. Egyrészt szerintem attól nevetségesebb, 
gyengébb fogás nem létezik egy országgyűlési képviselő részéről, amikor a 
nem ülésező parlamentben már egyszer megtárgyalt ügyeket gyenge 
kampányfogásként hozza a bizottság elé. Ezzel együtt, ha az elnök úr kéri, 
minden nap el fogok jönni a bizottsági ülésre. De lássuk be: ezeket az ügyeket 
a parlament már egyszer tárgyalta, amikor ülés volt. A bizottság egyszer már 
tárgyalta, amikor ülésezet a parlament. Az, hogy most ezeket újra kell 
tárgyalni, egy kampány lufi. Semmi más, csak egy kampány lufi egy olyan 
súlytalan parlamenti képviselőtől, akivel a választókörzetében a kampányban 
senki nem áll szóba, és így kampány célból felmenekül a parlamentbe. Ez is 
egy fontos érv. 

Sallai Róbert Benedek képviselő úr a magyar választókra és a magyar 
termelőkre hivatkozik. Akkor, kérem, ismerje a másik oldalát is, főleg amikor 
elmegy annyira a falig, hogy kinek kéne bocsánatot kérni a rákos 
megbetegedések miatt. (L. Simon László: Az abszurd is!) Képviselő úr, a 
választók és a gazdálkodók véleménye az, hogy bocsánatot kérni az óvodában 
homokozó gyerekek szoktak. Ha még erről a szintről ön nem nőtt ki, akkor ezt 
saját magával számolja el. Ha valakinek bocsánatot kellene kérni a rákos 
megbetegedésekért, akkor annak, aki a városközpontban a rákkeltő trágyát 
leborítja az aszfaltra. A gazdák valóban fel voltak háborodva azon, hogy 
miként lehet az, hogy a kormány vagy a Belügyminisztérium azt, aki ezt tette, 
bilincsben nem vitte el. E miatt az egyetlen dolog miatt vannak a gazdák és a 
választók felháborodva. Köszönöm, elnök úr. 

 



17 
 

ELNÖK: L. Simon László! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Óvatos 

vagyok már a jelentkezéssel. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt szeretném mondani és kicsit 

vissza szeretnék utalni az első napirendi pontra is, hogy a kamarai választások 
után részt vettem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszer-gazdasági, 
vagy Élelmiszeripari - azt hiszem, ez a pontos kifejezés - osztályülésén, 
országos alakuló osztályülésén, amelyet Éder Tamás vezetett. Jó sokan 
voltunk ezen az alakuló osztályülésen, Magyarország meghatározó élelmiszer-
ipari vállalatainak tulajdonosai és vezetői foglaltak helyet a teremben. Mindez 
egyébként arra is példa, hogy a kamara működésében nagyon sok pozitívumot 
lehet találni, mert érdemi szakmai vita folyik és stratégiai kérdésekkel 
kapcsolatosan alakítanak ki testületi álláspontot a jelenlévők. 

Mindez úgy tartozik ide, hogy az egyik legkardinálisabb kérdés a 
Magyar Élelmiszerkönyv megtárgyalása volt, annak felvetése, hogy a Magyar 
Élelmiszerkönyv túl szigorú-e vagy nem túl szigorú. Mindenesetre a képviselő 
úr javaslata már csak azért is felesleges, mert, mint jól tudjuk, a kormány egy 
nagyon komoly és határozott programot állított fel, amelynek része az, hogy az 
általunk elfogadott Magyar Élelmiszerkönyvet ötévente felül kell vizsgálni. Az 
ötévenkénti felülvizsgálat során komoly korrekciós lehetőségek vannak. Egy 
biztos: a jelenlévők többsége a kamarai osztályalakuló ülésen is azt mondta, 
hogy a Magyar Élelmiszerkönyv európai összehasonlításban is példaértékű, 
volt olyan, aki azt mondta, hogy talán még túlzóan szigorú is. Azt gondolom, 
hogy nem, szerintem helyes ez a szigor. Mindenesetre ez jelenti az egyik 
alapját annak, hogy a magyar fogyasztókat megvédjük attól, hogy rossz 
minőségű élelmiszereket fogyasszanak. 

Ez nem jelenti azt, hogy egyébként ne jutna a magyar fogyasztók 
asztalára magyar kereskedelmi láncokból, főleg a multinacionális vállalatoktól 
rossz minőségű élelmiszer, de szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét arra, 
hogy éppen a mi bizottsági elnökünk irányításával üléseztek nem olyan régen 
a V4-ek mezőgazdasági bizottsági elnökei és alelnökei. Éppen ott ültünk 
bizottsági elnök úrral együtt alelnökök a Delegációs teremben és hallgattuk 
meg a lengyel, a cseh és a szlovák kollégák hozzászólásait Bognár Lajos 
helyettes államtitkár úr expozéját követően és fogadtunk el, a V4-ek 
együttesen egy olyan határozatot, amelyben az Európai Unió megfelelő 
fórumához fordulunk azért, hogy az élelmiszer-minőségben az a kettős mérce, 
amely jelenleg érvényesül, illetve kettős minőség, amelyet megtapasztaltunk, 
ne legyen gyakorlat a továbbiakban is, ne sújtsa a magyar fogyasztókat és 
egyébként ne hozza hátrányos helyzetbe a minőségi magyar 
élelmiszergyártókat sem. Tehát azt gondolom, hogy részben nyitott kapukat 
dönget képviselő úr, olyan dolgokat kér számon a kormányon, vagy olyan 
dolgokat akar felvetni, amelyek irányába egyébként egyértelműen haladunk.  

Itt kell utalnom arra, hogy kifejezetten sértő volt az a megjegyzés, amit 
korábban tett Zsigó államtitkár úrra, amikor cukrászokról tetszett hadoválni. 
Nem kell ilyeneket mondani. Azt gondolom, hogy ha valaki komolyan 
gondolja a javaslatait, akkor ilyen méltatlan kijelentésekkel, sértő 
megjegyzésekkel nem kell az adott esetben érdemi vitát ellehetetleníteni. 

Szóval, ez a javaslat teljesen felesleges. Azt gondolom, hogy nincs erre 
szükség. Csatlakozok Pócs képviselőtársamhoz, kicsit árnyalva is, amit mond, 
mert azt gondolom, hogy bocsánatot kérni adott esetben, ha az ember hibázik, 
nyugodtan lehet, sőt kell is, mégis azt kell mondanom, nevetséges az, hogy egy 
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országgyűlési határozatban Magyarország jelenlegi miniszterelnökét akarjuk 
rákényszeríteni a bocsánatkérésre egy olyan kérdésben, amely sok-sok 
évtizedes probléma, sok-sok évtizedes élelmiszeripari gyakorlatnak nemcsak 
magyarországi, hanem európai, sőt kifejezetten tengerentúli következménye. 

Még két apróság. Egyrészt legyünk tekintettel arra, képviselő úr, hogy 
ez a kormány és ez a kormányzó többség volt az, amely a GMO-mentességet a 
teljes élelmiszerláncban megvalósítandónak tartja és az Alaptörvénybe 
beemeltük a GMO-mentességet, mint minimumkövetelményt. Azt se felejtsük 
el, szemben a határozati javaslatban megfogalmazott azon állításával, hogy itt 
multikat preferáló rendszer működik, azt láthatjuk, hogy a plázastop 
törvénytől elkezdve sok-sok olyan dolog van, amely a magyar minőségi 
kereskedelmet és élelmiszergyártást szolgálta. Ez a kormányzat kifejezetten a 
magyar élelmiszergyártókat és a magyar élelmiszer-kereskedőket preferálta az 
elmúlt nyolc évben és remélem, még fogja is a következő években, 
évtizedekben. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek adok szót. 

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. 
Elsőként L. Simon alelnök úrnak szeretném mondani, hogy én nem mondtam 
ki senkinek a nevét. Alapvetően az FM szakmai hozzáértését kritizáltam nevek 
nélkül. Akinek nem inge, nem veszi magára. Tehát az, hogy ki kire értette, 
inkább utal a Fidesz egy belső konfliktusára, mint arra, hogy én mit mondtam 
ki. (L. Simon László: Ne haragudj már, cukrászt mondtál! Ne viccelj már!)  

Összességében direkt nem akartam felhozni a GMO-t, hogy ne szítsak 
ezzel konfliktust. Igen, valóban szavakban kiállt mindenkor a Fidesz mellette, 
tettekben viszont nem, mint tudjuk, Fazekas Sándor ez ügyben tárgyalt 
Amerikában, és a titkos tárgyalásról kiszivárgott az emlékeztető, hogy hogy 
lehetne magyarországi kísérleteket folytatni. Tudjuk, hogy minden évben van 
GMO-fertőzött vetéskultúra Magyarországon.  

Tudjuk azt, hogy a schengeni határokkal bejutnak a szaporítóanyagok 
minden további nélkül. Tudjuk azt, hogy állami földeket játszottak ki a 
Monsantónak konkrétan azért, hogy meg tudja venni. (Pócs János: Hazudsz, 
mint mindig!) Tehát hogy ezzel kapcsolatos tevékenysége azért köszönő 
viszonyban nincs azzal a kampánnyal, amit ez ügyben folytattak. 

Köszönöm szépen Pócs János hozzászólását is. Nyilvánvalóan azért, ha 
néha hozzászól a trafikokért, ezért csak szolgálni kell. Tehát azért néha nem 
árt megszólalni.  

Valóban köszönöm szépen, hogy figyelemmel kíséri a helyi 
kampányomat, tényleg nem vagyok helyben semmilyen szinten jelen, viszont 
az, hogy kampányfogás lenne; nem tudom, hány újságírót lát itt, én senkit 
nem hívtam ide. Az a baj, hogy ahhoz meg kellene érteni önöknek azt, hogy ha 
valaki szakmai szempontokat akar képviselni, az nem mindig feltétlenül a 
kirakatnak szól, hanem vannak más szempontok is. 

Nyilvánvalóan ha nekem is lenne sok kis világítós Szűz Mária 
kulcstartóm, én is osztogathatnám, de miután ilyeneket nem szereztem be, 
ezért a kampányt így mellőzöm. Tehát ez irányú megjegyzéseit köszönöm, de 
ennek ellenére azt gondolom, hogy ha igaza van, L. Simon alelnök úrnak és 
valóban nyitott kapukat döngetne ez a javaslat, akkor én hajlandó vagyok a 
tárgysorozatba vétel érdekében eltekinteni attól, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök úr bocsánatot kérjen, és előterjesztőként törölni azt az egy 
pontot, és ha ennek érdekében minden mással egyet tud érteni, akkor azt 
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készséggel megteszem, előterjesztőként azt a pontot törlöm, és kérem, hogy 
ennek érdekében akkor értékválasztásként támogassa a javaslatot. Ha ez 
lehetséges, és erre mód van, én ezt a tárgysorozatba vételt követően azonnali 
hatállyal megteszem, és ezt az egy pontját kitörlöm a határozati javaslatnak. 
(L. Simon László: Előtte kéne, nem utána!)  

 
ELNÖK: Vissza szeretném utasítani Sallai R. Benedek kormányt, 

kormánytagot ért alaptalan és hazug állításait. Az élelmiszer-biztonságról 
szóló mostani vitával kapcsolatosan kérdezem, hogy a H/19835. számú 
indítványt ki az, aki támogatja, hogy tárgysorozatba vételre kerüljön. Aki igen, 
kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Kettő. A bizottságunk többsége tehát 
nem támogatja, a 2 igen szavazat ehhez kevés. 

A termékpályás szövetkezetek európai típusú 
újraszabályozásának szükségességéről az élelmiszer-
gazdaságban címmel benyújtott H/19888. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő indítvány a termékpályás szövetkezetek európai típusú 
újraszabályozásának szükségességéről szóló, H/19888. számon benyújtott 
javaslat. Sallai R. Benedeknek adok szót újra.  

Sallai R. Benedek bevezetője 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy 
viszonylag rövid és egyszerű országgyűlési határozati javaslat. Mindössze arról 
van szó, hogy 2013-ban, amikor a Fidesz-KDNP társadalmi tiltakozások 
ellenére átnyomta a parlamenten a földforgalmi törvényt, akkor azt ígérte és a 
vitában következetesen azt képviselte, hogy a földforgalmi törvény két 
kiegészítő jogszabállyal lesz együtt alkalmazható.  

Egyik volt az integrációs, vagyis az üzemszabályozási törvény, a másik 
pedig a szövetkezeti törvény, ami lehetőséget teremtene arra, hogy a 
gazdálkodók versenyképességének javítása érdekében olyan társadalmi 
együttműködések valósuljanak meg, amelyek a kisgazdálkodók életben 
maradását elősegítik az önök által preferált nagygazdákkal szemben.  

Abban az esetben, ha erre megtörténtek volna a törekvések, most jó 
néhány társadalmi együttműködéssel és közös munkával lenne arra lehetőség, 
hogy ne azt a statisztikát lássuk, hogy hogyan tűnnek el és hogyan tűnt el a 
negyede 2010 óta az 5 fő alatti foglalkoztatási létszámú mezőgazdasági 
egységeknek, hanem lehetne az, hogy hogyan maradjanak életben, és vidéki 
térségekben, ahol nagyon kevés a más megélhetés, hogyan biztosítsák akár az 
önök, saját maguk részére és családjuk részére a megélhetést, akár pedig 
hogyan biztosítják a foglalkoztatást egy-egy esetben.  

Ennek az országgyűlési határozatnak mindössze 3 pontban tartalmazó 
rövid javaslata ez, hogy fel legyen kérve a kormány arra, hogy az ezzel 
kapcsolatos intézkedést haladéktalanul megtegye, és tegyen egyértelműen 
gyors lépéseket arra, hogy a termékpályás szövetkezetek mielőbbi 
megvalósítására a magyarországi törekvés megvalósuljon. Ehhez kérem 
tisztelettel a támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányoldal nem javasolja 

tárgysorozatba venni a határozati javaslatot. Megadom a szót alelnök úrnak; 
Harangozó Gábor! 
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Hozzászólások 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm. Nagyon röviden: a vidék gazdaságának helyreállításában, a vidéki 
élet felvirágoztatásában, a családi gazdaságok, őstermelők működésének 
javítása érdekében nélkülözhetetlennek vagy kulcsfontosságúnak tartom az 
előterjesztő által benyújtott határozati javaslatot, illetve hogy ezeket a 
termékpályás szövetkezeteket meg tudjuk erősíteni, ezért természetesen 
támogatjuk ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további kérdés, észrevétel 

nincs, megadom a szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek válasza 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Mindössze meg szeretném köszönni a 
támogatást, és kérem, hogy azok, akik nem szóltak, azok is esetleg fontolják 
meg ennek a támogatását és tárgysorozatba vételét, ami üzenetértékű lehet a 
következő Országgyűlésnek. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a H/19888. 
számon benyújtott határozati javaslatot tárgysorozatba vegyük, az 
kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) Kettő igen. Ez kevés. Bizottságunk nem 
vette tárgysorozatba. 

A magyarországi nagybirtokrendszer lebontásáról szóló 
H/19889. számú határozati javaslat (H/19889. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pont a magyarországi nagybirtokrendszer 
lebontásáról szóló határozati javaslat, amely a H/19889. számon került 
benyújtásra. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Sallai R. Benedek bevezetője 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez minden 
bizonnyal az a téma, ami leginkább szakpolitikai keretei miatt érzelmeket 
válthat ki sokakból, hiszen egyértelműen az látszódik, hogy az európai uniós 
csatlakozást követően gyakorlatilag minden kormány leginkább a támogatási 
rendszereken keresztül a nagybirtokok növekedésének kedvezett.  

Valamennyiük számára ismert az a tény, hogy kárpótlást követően 
közel kétmillió magyar ember, honfitársunk szerzett magánföldtulajdont, és 
ebből ma már 200 ezret sem éri el a mezőgazdasági termelők száma, ami azt 
jelenti, hogy kevesebb, mint 10 százaléka a földtulajdonosoknak az, aki ezeket 
a területeket műveli.  

Az elmúlt időszakok, tehát közel másfél évtizednek a folyamatos 
birtokalakulása Magyarországon egy nagyon erőteljes birtokkoncentrációt 
eredményezett, ma már lassan minden településen van több ezer hektáros 
nagybirtok. Megjelentek az 1000 hektár fölötti hatalmas birtokok, és 
gyakorlatilag eltünedeztek az 50 hektár alatti kistermelők.  

Ennek megfelelően az a véleményünk, hogy a vidék népességmegtartó 
erejéhez feltétlenül szükség lenne arra, hogy az Európai Unióban 
gyakorlatként alkalmazott családi gazdasági rendszer megvalósulhasson. 
Ehhez a 30-50 - nyilvánvalóan művelési ágaktól függően -, maximum 100 
hektáros családi birtokok jöjjenek létre, amihez viszont egyértelműen arra van 
szükség, hogy azt a tendenciát, amit az elmúlt időszakban zajlott 
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Magyarországon, hogy folyamatosan a támogatásokat milliárdosoknak tolták 
ki, Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, Leisztinger Tamás és más magyar 
milliárdosok voltak a haszonélvezői a támogatási rendszereknek. Ez a 
tendencia változzon, és egyértelműen segítve legyen mind jogszabályi 
keretekkel, mind adópolitikával, mind pedig támogatáspolitikával az, hogy a 
kis családi gazdaságok megerősödhessenek.  

Ebben az országgyűlési határozatban a legfontosabb intézkedéseket 
vettem sorra. Itt egyértelműen benne van már az üzemszabályozási törvény 
szükségessége, ami az egy természetes személyhez köthető használt 
termőföldek mennyiségét korlátozná, hogy ne lehessen különböző jogi 
személyeken keresztül több ezer hektárokat birtokolni.  

Annyit szeretnék előzetesen megjegyezni, hogy minden bizonnyal el fog 
hangzani az az érv, hogy a Fidesz-KDNP az, aki az 1200 hektáros, illetve 1800 
hektáros birtoktámogatási maximumot bevezette, és hogy az milyen fontos 
intézkedés volt. Ez eredményezte azt - de nyilván van itt körünkben is olyan, 
aki erről tudna mesélni -, hogy fel lettek darabolva a 6000 hektáros birtokok, 
és kedves feleség, egy-egy kft. és más személyeken keresztül lettek ugyanezek 
a támogatások igénybe véve. Tehát az érdemi intézkedés nem történt meg, 
viszont történt egy feldarabolódás, ami az érdekcsoportok összetételét nem 
változtatta. 

Egyértelműen látszódik most a dél-amerikai államokban is, hogy az 
ugyanilyen birtokszerkezet irányába ható állami birtokpolitika milyen 
társadalmi konfliktusokkal jár középtávon, és ha valaki egy picit is kitekint a 
világra, hogy a világban zajló globális krízisek - a kár a migrációval 
kapcsolatos krízisek - mindennek az alapja a természeti erőforrások fölötti 
rendelkezési jog.  

Abban az esetben, amennyiben Magyarországon ez tényleg néhány 
milliárdos kezébe kerül - mint ahogy ezt az elmúlt kormányok támogatták -, 
beláthatatlan következményei lesznek a nemzet megmaradása érdekében, 
mert vidék nélkül nincs meg az ország. Vidéki népesség nélkül nem beszélünk 
nemzetről, és egy olyan országban, ahol a legfontosabb természeti erőforrás a 
termőföld, az ezek fölötti rendelkezési jognak minél szélesebb körben kell 
megvalósulnia, és minél szélesebb körben kell biztosítania a megélhetés 
lehetőségét. 

Ezért kérem azt, hogy 8 évnyi nagybirtok-politika után most legalább 
üzenetjelleggel álljanak ki amellett, hogy a kis családi gazdaságok 
megteremtésének lehetősége megvalósuljon. Ehhez kérem támogatásukat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányoldal nem támogatja a 

határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Megjegyzem, hogy ha igaz lenne az 
a szakmailag egyébként nem igaz vélelem, hogy a nagyüzemek éppen a 
kormány által bevezetett capping felső korláttal, felső maximált kifizetési 
korláttal bevezetett támogatási javaslata és ennek következtében azt állítja az 
előterjesztő, hogy feldarabolódtak a nagyobb üzemegységek, akkor valami 
robbanásszerű növekedési számnak kellene jelentkeznie a körülbelül 180 
ezres gazdálkodói létszámban, amit megemlített az előterjesztő. De ez nem 
történt meg. Ez a feldarabolódás azért nem is lehetséges, mert mindenki 
pontosan tudja, aki ért hozzá, az tudja, hogy ha egy ilyen folyamat netán 
elindulna, azt meg kell hirdetni, mert egy bérleti rendszerben működnek ezek 
a nagyüzemű gazdálkodások és bérleti jogcímen fel kell ajánlani, hogy a 
bérleti szerződésben netán az utód vagy akit kijelölnének az ön feltételezése 
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alapján, a bérleti jogot megszerezze. De a helyben lakó simán megszerezheti 
az utód elől egyébként ezt a bérleti jogviszonyt. Tehát nem olyan egyszerű az a 
művelet, hogy a hatezer hektárt egyszerűen fogom és 3-4 vagy 5 darab 1200 
hektáros részre felosztom és ezt ügyesen a fiaimnak meg a feleségemnek 
odaadom bérleti jog címén. Ez a művelet nem működik, mert a 
földtörvénynek vannak erre pontos passzusai, amelyek ezeket a könnyűnek 
tűnő, kampányszövegben elmondható műveletet megakadályozzák. És még 
sorolhatnám a további részleteket.  

Megjegyzem, hogy az Európai Unió támogatási rendszere önkéntes 
lehetőségként ajánlotta fel, hogy a felső támogatási korlátot bevezessék egyes 
tagországok. Ezt bevezettük. A most folyó tárgyalások alapján pedig, amelyek 
a 2022 utáni támogatásokról szólnak, pedig úgy tűnik, hogy kötelezően elő 
fogja írni az Európai Unió és azon belül még mértéket is meg lehet határozni, 
hogy mekkora mértékű üzemméret fölött fogja az egyes tagország kötelező 
jelleggel bevezetni. 

Tehát merem azt mondani, hogy jó néhány évvel ezelőtt önkéntes 
alapon bevezettük azt, amiben mostanában az Európai Unió kötelező jelleggel 
gondolkodik. A vita még nincs lezárva, de a tárgyalások erről szólnak. Tehát 
nem járunk rossz úton ebben a kérdéskörben, ezt merem állítani 
összegzésképpen. 

L. Simon László és Pócs János. 

Hozzászólások 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban úgy van, ahogy Font 
elnök úr mondja: jól hangzó kampányszövegek, amiket a képviselő úr előad. 
Azért nem tudom megállni, hogy hozzászóljak ehhez a kérdéshez, mert amiket 
a képviselő úr itt és máshol is el szokott mondani, tulajdonképpen néha úgy is 
tűnhetnének, hogy összhangban vannak azzal a társadalompolitikával, 
gazdaságpolitikával és vidékpolitikával, amit mi gondolunk. 

Nagyon szép mondat volt az előbb is, amit megfogalmazott, hogy a 
nemzet megmaradása elképzelhetetlen a vidék megmaradása, 
munkahelymegtartó képessége nélkül. Mi is így gondoljuk. Csak az az igazság, 
hogy szerintem szembe kell nézni néhány valóságos problémával, amelyekkel 
ön nem néz szembe, vagy én nem tudom, hogy hol jár és kikkel beszél. Ha 
szembenézne, azt kell mondanunk, hogy például a birtokpolitika, például a 
földtörvény módosítása kifejezetten sikernek tekinthető abból a szempontból, 
azt a célt figyelembe véve, amit képviselőtársam megfogalmazott. Én személy 
szerint megyei agrárkamarai elnökként hosszú évek óta minden héten ott ülök 
azon a bizottsági ülésen, ahol a megyei kamarai elnökség az összes elé kerülő 
földadásvételi szerződést megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a 
jogszabályi feltételeknek, és hogy a földadásvétel ára a piaci árhoz igazodik-e 
avagy nem.  

Azt látom, ismerve egyébként a megye gazdálkodóinak többségét, ha 
nem is személyesen, de legalább névről, hogy a földforgalmi törvény 
módosítása, amit az előző ciklusban elfogadtunk, arra nyújt lehetőséget, hogy 
valóban az egyébként csökkenő számú gazdálkodó, valóságos termelő, 
valóságos gazda elől, az elől, aki földet tud vásárolni, ne tudják elvinni a földet 
a spekulánsok. És hogy egyébként ennek a földforgalmi törvénynek 
köszönhetően viszonylag jó keretek között lehetett tartani a földárat, tehát a 
spekulációs vásárlási szándék nem tudta felverni irreálisan a magyar 
termőföld árát.  
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De hogy milyen problémákkal kell szembenézni? Szerintem majdnem 
három évtizeddel a rendszerváltozás után ki kell mondanunk, hogy az egyik 
legsúlyosabb problémája a magyar agráriumnak az, hogy nincs felkészülve a 
generációváltásra. Ön is tudja, képviselő úr, ön is ott volt rendezvényeken, 
tudjuk jól, hogy a fiatal gazdákat tömörítő szakmai szervezet hosszú évek óta 
beszél erről a problémáról. Magyarul: nem az a helyzet, amit ön mond, hogy 
jönnek valakik föntről és csinálnak nagy, több ezer hektáros gazdaságokat és 
ezt ráerőltetik a társadalomra, hanem az, hogy egyébként részben finoman 
érzékelhető koncentráció mögött az a szempont is meghúzódik, hogy nem 
állnak tömegével sorban a fiatalok, akik egyébként akár a szüleiktől és 
nagyszüleiktől, a már kiöregedő, meghalt s a többi felmenőiktől át akarnák 
venni a gazdaságot. A személyes életem is erről szól. Az édesapám halálával 
egyszerűen nyakamba szakadt a gazdaság. Ez ma a realitás, amivel egyébként 
szembe kell nézni. 

A másik, hogy miközben precíziós gazdálkodásról, az egész gazdálkodás 
szerkezetének átalakításáról és sok mindenről beszélünk, a közben nem 
tudom, milyen kisbirtokrendszer felé akarunk menni. Már nem tudom, hány 
éve beszélünk arról, hogy a különböző kultúrákhoz találjuk meg az optimális 
birtokméretet. Nem gondolom, hogy a sokmillió szegény meg napszámos 
országává kéne tenni ezt az országot újra. Persze, 50 hektár gyümölcsösből 
egy család kényelmesen meg tud élni. De 30 hektár szántóból nem tud 
megélni, abban biztos vagyok, hogy legalábbis kényelmesen nem tud megélni, 
abban száz százalékig biztos vagyok. Az optimális birtokméretet ne hagyjuk 
figyelmen kívül és ne akarjon Magyarország olyan gazdasági szerkezetet 
kialakítani, amely egyébként teljesen versenyképtelenné tenné ezt az országot. 

Szerintem ezekkel nem árt szembenézni, tisztelt képviselő úr, úgyhogy 
én nem is értem, mi az, amit folyamatosan követel. Ez a kormány, akárhogy is 
nézzük, a támogatási rendszer kialakításával, beleértve a Brüsszellel folytatott 
tárgyalásokat a Vidékfejlesztési Operatív Program tárgyában és egyébként a 
kiegészítő nemzeti támogatásokat is, igenis preferálta a családi gazdaságokat 
és preferálja a családi gazdaságokat. Számos olyan jogszabály-módosítás, 
adótörvény-módosítás történt az elmúlt években, amely erre lehetőséget 
teremt. Ugyanakkor ne csináljunk már úgy, mintha ennek a magyar 
gazdaságnak ne lennének természetes részei, fontos szereplői azok a 
nagygazdaságok, amelyeket a szocialista időszakban Gőgös államtitkár úrék 
oly nagy előszeretettel támogattak egyébként sok szempontból teljes joggal. 
Mi lenne a magyar tejiparral a komoly magyar tehenészetek nélkül? Mi lenne 
a magyar húsiparral a komoly magyar hústermelők nélkül? Hol szolgálná az a 
magyar jogbiztonságot és jogegyenlőséget, ha őket kizárnánk a támogatási 
rendszerből vagy minden szempontból hátrányos helyzetbe hoznánk őket? Ez 
irreális lenne! Azt nem lehetne megtenni. Ráadásul, ha nem lennének ezek a 
termelők, akkor nem lennének olyanok, akikre Magyarországon az integrációt 
lehetne építeni.  

Azt kell mondanom, tisztelt képviselő úr, hogy teljesen rossz irányba 
halad. Miközben szép célokat és szép politikailag hangzatos mondatokat 
fogalmaz meg, a közben nem veszi figyelembe ennek a kormánynak meg az 
elmúlt időszaknak a valóságos érdemeit. Ha beszél az igazi gazdákkal, akik 
ténylegesen gazdálkodni akarnak és azzal a céllal akarnak földet szerezni, 
hogy ők is és a gyerekeik, unokáik is ebből éljenek meg és minél magasabb 
színvonalon, minél képzettebben végezzék a tevékenységüket, akkor azt fogja 
látni, hogy ez a földforgalmi törvény kifejezetten az ő érdeküket szolgálta. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Önmegtartóztató hozzászólásra megadom a szót Pócs 

Jánosnak. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Az nehéz lesz, elnök úr! Már csak azért is nehéz, 

mert elég nevetséges, amikor valaki (Farkas Sándor: Ettől függetlenül, 
nekem 12-kor el kell menni.) a nem ülésező parlamentben az önös érdekét 
szeretné képviselni. Semmi másról nem szól Sallai Róbert képviselő úr 
előterjesztése, mint arról, hogy savanyú a szőlő, mert több ezer hektárt 
szeretett volna saját magának és a saját érdekkörének elérni, csak ez nem jött 
össze, most meg hordozza azt a veszélyt is, hogy többet nem jut be a 
parlamentbe, még bizottsági ülésre sem és még egyszer megpróbálkozik az 
álmával. 

Képviselő úr, szembe kell nézni azzal, hogy ha valaki mindent megtett 
azért a demagógiáért, amit ön képviselt, akkor ön mindent megtett. Trágyát 
hordott az aszfaltra, a megyei kormányhivatalok előtt tüntetést szervezett és 
egyes egyedül maradt. Vagyis lássuk már be: a gazdák, a gazdasági egységek 
elégedettek azzal a helyzettel, ami van. (L. Simon László kimegy a teremből.) 
Mert például az én választókörzetemben közel tízezer hektáron angolok és 
olaszok garázdálkodtak, kivitték a profitot, tönkretették a gazdasági egységet. 
Akkor nem jutott eszébe senkinek bocsánatot kérni, ugye? Mi pedig rendet 
tettünk, és ezek a családi gazdálkodók most magyarok. Magyar emberek 
művelik a földet. Ezért legfeljebb annak kéne bocsánatot kérnie, aki ezt nem 
érti és csak az önös érdeke vezérli. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Az előterjesztő el van 
keseredve, hogy kiment L. Simon alelnök úr, mert több érdemi… 

 
ELNÖK: El fogja olvasni a szó szerinti jegyzőkönyvet. Én ismerem. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Most is bebizonyosodott, 

hogy elnök úr hazudós, mert nem hiszem, hogy el fogja olvasni.  
De kezdeném elnök úr reakcióival röviden. A robbanás nem történt 

meg a gazdálkodói egységek létszámát tekintve. Hát persze, hogy nem. Ez 
azért van, mert mint elmondtam - pontosabban a KSH, nem én mondom, 
hanem a KSH -, 2010 óta a 23 százaléka eltűnt az öt fő alatti mezőgazdasági 
egységeknek. Persze, hogy nem történt meg. Ezért nem érezhető az a 
csökkenés. Azért, mert ahogy növekedett a nagybirtokok osztódása, azt 
ellensúlyozta a kicsik eltűnése. Tehát minden eltolódott a nagyok javára. 
Folynak el a kicsik, és növekszenek a nagyok. Ezért van az, hogy statisztikailag 
stagnál a gazdálkodói létszám évek óta, mert gyakorlatilag ez a folyamat 
állandó. Ez az oka.  

Utána mondja, hogy nem ilyen egyszerű megcsinálni, hogy csak úgy 
kijátssza a törvényt. Dehogynem egyszerű! Ha csak a termőföld-privatizáció 
legutolsó momentumára emlékszem, mondjuk, Ángyán József borsodi 
jelentésében lehet látni a Szerencsi Állami Gazdaság tulajdonosának 
földvásárlásait, családtagjaival együtt megvett 719 hektárt. Tehát semeddig 
nem tart a földhaszonbérleti szerződéseket családtagoktól újfent 
kifüggeszteni. Ennek köszönhető az, hogy az országban megjelentek a 200 
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ezer forintos hektáronkénti földbérleti árak, normális kisgazdálkodónak 
esélyük nincs arra, hogy elővásárlási joggal éljenek olyan helyeken, ahol 
egyébként 1500 meg 1600 forint aranykoronánként a földhaszonbérleti díj. (L. 
Simon László visszajön a terembe.) Persze, hogy nem. Addig minden további 
nélkül meg lehet több ezer hektárt tartani úgy, ha az eredeti jogi személy 
bérlőnél tartja a külsősöket, a családban lévő birtokot pedig szétdobja 
egységenként. 

Mindig azt tapasztaltam, bár nagyon sok dologban nem értettünk egyet 
az elmúlt négy évben, hogy felkészült szokott lenni ezekben, hiszen vidéken él, 
de ezek a gyakorlatok mindennaposak. Csak be kell menni a polgármesteri 
hivatalba a kifüggesztéseket megnézni, hogy milyen földhaszonbérleti 
szerződések vannak kifüggesztve időről időre. Aki ezt megteszi, szembesülni 
fog azzal, hogy a helyi birtokszerkezet hogyan alakul.  

A másik pedig az, hogy a legnagyobbaknál ezt nem lehet megtenni. 
Egyetértek. Tehát Csányi Sándornál nem lehetett megtenni. 

Csányi Sándornál nem lehetne megtenni, ezért kapott Mohácsnál és 
más milliárdos támogatásokat, hogy kompenzálja a kormány az elvesztett 
pénzeket. A milliárdosok így is, úgy is jól jártak. Ön is tisztában van az 
eredményekkel, nem szeretik az eredményeket. Jelen pillanatban közel 70 
százaléka az összes EU-s forrásnak mármint az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból a kérelmezőknek kevesebb, mint 10 százalékához jut. 
Emiatt történik így. 

Nyilvánvalóan lehetne ezen változtatni. Beszélt még elnök úr 
integrációs célról az Európai Unióban, ami szintén azt mondom, hogy igen 
nagyon-nagyon fontos. Tehát akkor nézzük meg a közös háztartásban élőknek 
a földbirtokait földhasználati tendenciáit Magyarországon. Azért nem akar 
integrációs és üzemszabályozási törvényt a kormány, mert gyakorlatilag ezzel 
a nagybirtokrendszertől a levegő lenne elvéve, ha kényszerítve lenne, hogy 
szabaduljon meg ezektől, hogy jusson más is földhöz.  

Tehát alapvetően az, hogy Magyarország meglépte, de integrációs 
törvény nélkül vagy üzemszabályozási törvény nélkül, ez azért történt, mert 
nyilvánvalóan nem akart érdemben hozzászólni.  

Örülök, hogy visszajött alelnök úr. Köszönöm szépen az érdemi 
felvetéseket újfent, tehát örülök neki, ha beszélgethetünk erről. A földforgalmi 
törvény kifejezett siker. Államtitkár úr, bocsánat, mindig ez jön a számra, 
folyamatosan. (L. Simon László: Nem baj. Kijár ez!) Olyan sokat szólítottam 
így a parlamentben, hogy… (L. Simon László: Ami jár, az jár, úgyhogy nem 
sértődök meg.) Rendben. Akkor L. Simon államtitkár úr a véleményét 
elmondta. 

Csak kérdezem: az ön véleménye szerint a földforgalmi törvény 
lassította a földpiacot vagy gyorsította a földpiacot? (L. Simon László: Igen. 
És ez miért baj?) Azért, mert a nagybirtokszerkezetnél lassított. Akkor, 
amikor megörököltek önök az előző kormánytól egy állítólagos 
nagybirtokszerkezetet, és lassította a földforgalmat a földforgalmi törvény, 
akkor konzerválta a nagybirtokrendszer meglétét.  

Az első időszakban pont arra lett volna szükség, hogy gyorsuljon a 
földpiaci tendencia, hogy a kicsik földhöz tudjanak jutni. De nem ez történt. 
Lelassította, féléves, éves eljárások lettek a földszerzések, és emiatt a 
földforgalmi törvénynek azon sikerei nem történhettek meg, mert a kicsik 
nem tudták visszaszerezni a földjüket. 

Mondok olyat, amiben azt hiszem, tökéletesen egyetértünk: nézze meg, 
azt a sikert! Most, egy héttel ezelőtt semmisítette meg az EU a 
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zsebszerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket. Rossz kodifikációval, rossz 
eszközökkel nem tudta a kormány kezelni azt, hogy ne veszítsünk a nemzet 
tulajdonában lévő földekből. 

Ez nem egy sikertörténet, ez egy problémás történet, amit lehetett 
volna jobban csinálni, de nyilván akkor is az volt, hogy a stabil kétharmad 
fölényével át lett tolva a törvény anélkül, hogy érdemben lett volna mérlegelve 
az, hogy milyen eszközök lehetnének például abban, hogy a korábban 
jogtalanul és morális alap nélkül külföldi állampolgárok - bocsánat, nem a 
földforgalmi törvény szellemében mondtam - más európai uniós 
állampolgárok termőföldet szereztek Magyarország nyugati határrészein, ezt 
hogyan lehessen majd visszaszerezni. Sajnos most úgy tűnik, hogy az ezzel 
kapcsolatos eszközt megint elveszítette az ország. 

Nem állnak tömegével sorban és a nagygazdák szerepéről az integráció 
felé mondott valamit még, amire azt szerettem volna mondani, hogy nem 
állnak tömegével sorba a fiatalok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a 
megállapítás megint helyes. A tényfelismerés helyes, de mi az intézkedés? 

Abban az esetben, ha majd a gyermekeim - nekem is programozó 
matematikusnak veszik fel most a lányomat, aki érettségizik -, mennyi az 
esélye, hogy visszajön gazdálkodni? Szinte semmi. Abban az esetben, ha a 
vidéki megélhetés és a családi gazdasági méret lehetővé tenne jobb 
életminőséget, stabil egzisztenciával mint bármi más hightech technológiába 
fektetett jövő, akkor visszatérnének. De nyilvánvalóan ha azt látja a gyermek, 
hogy az apja megszakad a melóban, és nem biztosítja azt az európai 
életminőséget, amit lehetne, persze, hogy nem fog hazatérni. Ki tér haza? 
Elmennek az egyetemre, és ott maradnak. (L. Simon László: Én is 
hazatértem.) Értem, de bocsásson meg, nem szeretnék erre célozni, de stabil 
egzisztenciába, tehát nem abba, hogy 20 hektáron kell saját kézzel mindent 
csinálni. 

Láttam a képet, láttam, hogy traktoron ül, félreértés ne essék. (L. 
Simon László: Tegnap is egész nap a targoncán ültem. Miről beszélsz?) 
Tudom.  

Arról beszéltem konkrétan, hogy mindez nem biztosított mindenkinek, 
hogy a családi gazdasága olyan stabil megélhetést teremtsen a következő 
generációnak. Önöknek 8 évig volt lehetőségük, hogy ezen változtassanak, és 
nem történt meg a változtatás. 

Éppúgy nem vonzó a fiatalok számára a családi gazdaság mint jövő, 
mint az azt megelőző kormányok idején. Pont azt rovom önöknek fel, hogy 8 
évig tehettek volna ez ellen, és nem történt semmi. 

 
ELNÖK: Melyik országnak sikerült, amit példaként nekünk figyelembe 

kell venni?  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Nagyon szépen köszönöm a kérdést. 

Azért fontos, hogy nemzetközi kitekintést tegyünk, ugyanis az európai uniós 
tagállamok közül a 3. helyen állunk a 100 hektár fölötti birtokok 
mennyiségében. Ez azt jelenti, hogy nálunk a legnagyobb a koncentráció, 
tehát nagyon nehéz a különböző országokat összehasonlítani. Azok a 
foglalkoztatási adatok, amelyek mondjuk Dániában megjelennek, 1,8-2 
százalékos rendszerekkel, ne felejtsük el, hogy olyan birtokszerkezethez 
kapcsolódnak, ahol a teljes maximum egy közös háztartásban élők esetében a 
300 hektár.  
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És olyan gazdaságokról beszélünk Belgiumban, ahol a család 
ugyanazon az 50-100 hektáron gazdálkodik 300 éve. Tehát olyan jellegű 
társadalmi folyamatok mellett, amikor a társadalom képes más erőforrásokból 
megteremteni a megélhetést és a munkahelyeket, nyilvánvalóan nincs annyira 
rászorulva, mint Magyarország. Nyugodtan kérdezhetném, hogy földrajzi, 
geológiai tekintetben mondjon nagyon hasonló országokat, mint 
Magyarország, itt a Kárpát-medencében. Ilyen arányú termőföldmennyisében 
nyilvánvalóan nem lehet hasonlítani olyan országhoz, ami a gazdaságát 
mondjuk olajra építi. 

Nem lehet az agrárszerkezetünket Norvégiához hasonlítani vagy egy 
halom más olyan országhoz, ahol a táji adottságok teljesen más megélhetést 
teremtenek.  

Pócs János képviselő úr véleményére: nagyon jó lenne, ha néha valami 
szakmait is mondana, és nem mindig ez a személyeskedés lenne. Mondta ezt, 
hogy nem voltak tüntetők, meg ilyesmi. Nem voltak, tényleg. De felhívom az 
ön figyelmét, hogy a Kádár-rendszerben sem voltak tüntetők, meg Ceaușescu 
alatt sem.  

És ez nem azért volt, mert mindennel egyetértettek az emberek, hanem 
azért, mert olyan állami berendezkedés volt, ahol esetleg szankcionálta őket, 
ha véleményt nyilvánítanak. Azon kell elgondolkodni, hogy ez az állam és ez a 
kormány melyik irányba hat. A szabad véleménynyilvánítás felé, a 
médiastruktúrára építve vagy pedig egy ceaușescui irányba, ami gyakorlatilag 
a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét… (Pócs János: Április 8-án eldől, 
amikor te kiesel a parlamentből.) 

Köszönöm szépen az ez irányú célzását is. Habár mindig ott kukkol a 
fészbúkomon, de most valószínűleg nem vette észre, hogy tavaly májusban 
jelentettem be azt, hogy nem folytatom a politikai pályát, és pont azért, hogy 
ha meg nem sértem ezzel, az önhöz hasonló emberekkel ne kelljen sokat 
vitáznom. Köszönöm szépen a megszólalás lehetőségét.  

Határozathozatal 

ELNÖK: A szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja 
a H/19889. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, 
kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Kettő. Kettő igen kevés a támogatáshoz. 
Bizottságunk nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  

A Magyarország XXI. századi tájvédelmi és tájgazdálkodási 
intézkedési tervének kialakításáról szóló H/19899. számú 
határozati javaslat.  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő indítvány Magyarország XXI. századi tájvédelmi és 
tájgazdálkodási intézkedési tervének kialakításáról szóló H/19899. számú 
határozati javaslat tárgysorozatba vétele. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Sallai R. Benedek bevezetője 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. L. Simon államtitkár 
úr figyelmét hívom fel arra, hogy megint egy teljesen politikamentes 
javaslathoz érkeztünk, amiben szó nincs Fideszről, szó nincs 
bocsánatkérésről, és semmilyen kormányzati intézkedést éppen nem szid a 
határozati javaslat. 

Mindössze azt állapítja meg, hogy Magyarország agrárstruktúrájában a 
legkisebb mértékű törekvés sem történt az elmúlt 2-2,5 évtizedben arra, hogy 
a táji adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdasági rendszerek jöjjenek létre. 
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Most, amikor már megjelentek a belvizek és feltöltődtek a régi érmaradványok 
szerte az Alföldön, ahol szántóföldi kultúrák vannak jelen pillanatban is víz 
alatt, időszerű lenne elgondolkodni a klímaváltozás folyamán arra, hogy nem 
kellene-e megvalósítani az agrárstruktúrában azt a változtatást, hogy a lehető 
leginkább arra használjuk a földjeinket, amire valók.  

Nem kellenek 10-12 aranykorona alatti szántók, nem kellenek 
folyamatos belvíz alatti területek, és nincs arra szükség, hogy olyan 
agrárstruktúrákat meg szántóterületeket tartsunk fenn, ahol egyébként 
támogatás nélkül nem lehet eredményesen gazdálkodni. Ebben az én 
véleményem szerint nincs politika, gyakorlatilag az van benne, az az alapvető 
földrajzi tény, hogy az agrárstruktúrának alkalmazkodni kellene a táji 
adottságokhoz, a termőképességhez, a vízrendszerhez és egy olyan világban, 
amelyben súlyosan megjelenik a klímaváltozás kockázata, még nagyobb 
felelősség egy agrárországban, hogy mindezzel kapcsolatos lépéseit megtegye. 

Ebben a törekvésben pont nincs politika, csak az a jellegű igény van, 
hogy az agrárstruktúránk ne tartsa fenn olyan termelők sokaságát, akik 
egyébként támogatási rendszer nélkül garantáltan veszteségesek lesznek 
hosszú távon, és nyilvánvalóan az lenne jó, ha megkezdenénk a felkészülést 
egy olyan nemzeti agrárstratégia felé, ami független lehet az európai uniós 
területalapú támogatási rendszerektől, és alapvetően a megélhetést a 
versenyképességre és a bölcs gazdálkodásra tudja alapozni.  

Ennek a törekvéseit látják ebben a határozati javaslatban. Ehhez kérem 
a támogatásukat.  

 
ELNÖK: A kormányoldal nem támogatja a határozati javaslat 

tárgysorozatba vételét. Kérdezem, hogy ki akar hozzászólni az 
előterjesztéshez. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Megadom a szót az 
előterjesztőnek. 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, akkor nem kívánok 

reagálni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Szavazásra teszem föl a kérdést. Ki az, aki támogatja a 
H/19899. számú indítvány tárgysorozatba vételét. Aki igen, az kézfeltartással 
ezt jelezze! (Szavazás.) Egy. Egy ilyen. A bizottságunk nem támogatja az 
indítvány tárgysorozatba vételét.  

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás agrárgazdasági 
intézkedési tervének kialakításáról szóló H/19903. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

(Harangozó Gábor távozik.) Következő indítvány a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás agrárgazdasági intézkedési tervének kialakításáról szóló 
H/19903. számon benyújtott határozati javaslat. Megadom a szót az 
előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Immár sokkal rövidebben 
fogalmazom meg azt, amit az előbb részben elmondtam. Az előbb a meglévő 
földrajzi adottságokhoz történő alkalmazkodásra helyeztem a hangsúlyt, most 
pedig a jövőbeni változásokra való felkészülésre kívántam felhívni a figyelmet. 
Elvileg szintén egy olyat mondok, ami a Fidesz kampányában legalábbis 
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többször megjelent, az öntözési képesség fejlesztése Magyarországon, az 
ahhoz való alkalmazkodás lehetőségének megteremtése, hogy mi történik 
amennyiben akár a Homokhátságon, akár pedig Magyarország más területein 
a félsivatagi jelleg megjelenik, mi lesz azokkal a vízellátási rendszerekkel, 
amelyek jelen pillanatban csatornásított jelleggel a mielőbbi vízelvezetést 
szolgálják Magyarországon és hogyan teremtődhet meg annak a lehetősége, 
hogy egy vízmegtartó, klímához alkalmazkodó mezőgazdasági struktúra 
jöhessen létre. 

Tehát az előbbitől eltérően, amikor pusztán geológiai termőképességet 
és földrajzi adottságokat vettem figyelembe, itt a jövőbeli felkészülés és 
gondolkodás szellemében gondoltam azt, hogy a lehető leginkább tegyen a 
kormány, illetve a mindenkori kormány ez irányú törekvéseket annak 
érdekében, hogy ne veszélyeztesse Magyarország termelésének, élelmiszer-
ellátási biztonságának hátterét a rossz struktúra. Ehhez kérem a 
támogatásukat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormányoldal nem támogatja az indítvány 

tárgysorozatba vételét. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm, nem kívánok 

reagálni. Kérem a támogatásukat. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a H/19903. számon 
benyújtott indítvány tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egy igen szavazat. Tehát a bizottságunk nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt.  

A Nemzeti Vidékstratégiáról és annak végrehajtásáról szóló 
H/19913. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő a nemzeti vidékstratégiáról és annak végrehajtásáról szóló 
határozati javaslat, amely H/19913. számon került benyújtásra. Megadom a 
szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. 
Miután én is valószínűleg utoljára vagyok itt és ez a legutolsó bizottsági ülés, 
ezért talán nem haragszik meg elnök úr, ha felidézem, hogyan ismerkedtünk 
meg. Talán nem emlékszik erre. A Magyar Tudományos Akadémián a Magyar 
Természetvédők Szövetsége által szervezett konferencián való ülésezésen. 
Akkor voltak olyan napok, amikor úgy tűnt, hogy szinte száz százalékosan 
egyetértünk egy halom törekvésben, amelyek szükségesek a vidéken. 2007-
2008 táján történt, amikor, emlékszem, személyesen találkoztunk és a 
nemzeti vidékstratégia megfogalmazása azokat a gondolatokat idézi fel 
bennem újra, amelyeket 2010 előtt Font Sándor is képviselt szakpolitikusként, 
és amit a Fidesz is a kampányában 2010 előtt megvalósított.  

Megítélésem szerint, és nyilvánvalóan ezzel lehet vitatkozni, az ezzel 
kapcsolatos törekvésekkel, amelyek szerintem helyesen, túlnyomó 
többségében egyértelműen támogatandóan a nemzeti vidékstratégiában 
megfogalmazásra kerültek, a legtöbb kormányzati intézkedés teljesen 
szembemenve más hatásokat ért el. A nemzeti vidékstratégia soha nem járta 
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meg úgy az Országgyűlést, hogy abból országgyűlési határozati szinten 
jogszabályi forma született volna. Szerettem volna több alkalommal elérni a 
kormányzati ciklus alatt, hogy térjen vissza a Fidesz azokhoz a célokhoz és 
célkitűzésekhez, amelyeket 2010 előtt és első éveiben megfogalmazott és 
képviselt. E törekvéseinek a támogatására kívántam benyújtani az önök által 
készített és véleményem szerint szakmailag teljes mértékben jó célokat 
megfogalmazó nemzeti vidékstratégiát, amivel szerintem a legtöbb 
kormányzati intézkedés szembement az elmúlt időszakban. Nagyon örülnék 
neki, ha a következő kormány számára egy stabil támpontot teremthetne 
ennek a tárgysorozatba vételével az az irány, hogy mit képviseltek vagy mit 
szerettek volna képviselni. Köszönöm a szót, elnök úr. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányoldal nem támogatja az imént 
előadott határozati javaslat tárgysorozatba vételét.  

Megjegyzem: ha képviselőtársamnak igaza lenne abban, hogy 2010 óta 
mindent elhibáztunk, amihez hozzányúltunk, mert körülbelül ez volt a 
gondolatának a lényege, akkor ma már nem beszélhetnénk magyar 
mezőgazdaságról. De nemhogy beszélünk róla, hanem ha figyelte, 2017-ig 
bezárólag azt látjuk, hogy a magyar gazdaság növekedésének egyik 
meghatározó eleme lett. A hét évből két év volt olyan kivételes, amikor az 
időjárási körülmények miatt sajnálatos módon nem sikerült azt a gazdasági 
növekedési erőt hozzáadni a teljes magyar gazdasághoz, ami benne rejlik a 
magyar mezőgazdaságban, a többiben azonban olyan eredményt értünk el, 
amelyet senki meg nem jósolt, és nem hitt benne, mert azt mondták, 
lehetetlen, hogy a magyar mezőgazdaság további növekedést tudjon még 
produkálni. 

Jelzem, hogy véleményem szerint további növekedést fog még tudni 
produkálni a magyar mezőgazdaság éppen olyan intézkedések hatására, 
amilyen most a teljes ország területét lefedő jégvédelmi rendszer kiépítése, 
vagy a GMO-mentes területen, mondjuk, az import GMO-s szója kiváltásának 
programja, amiben az állatokat megpróbáljuk fehérjetakarmánnyal, 
Magyarországon termett GMO-mentes alapanyagokkal felnevelni. Ezáltal 
ugyanis a húskészítmények is GMO-mentesek lesznek és ezáltal egyedüliek 
leszünk Európában, akik mind a szántóföldi növénytermesztésben, mind az 
élelmiszertermelésben GMO-mentes termékek tömegeit tudjuk előállítani. Ezt 
egyetlen ország a világon, ha jól figyeljük, eddig nem volt képes megvalósítani. 
Azt állítjuk, hogy olyan különleges helyzetet hozunk létre, amelyben a világ 
legfizetőképesebb és erre a GMO-s nem GMO-s kérdésre legérzékenyebb 
fogyasztói közönségét tudjuk megcélozni. Itt csak utalok arra, hogy még 
milyen növekedési és a gazdaságpolitikát irányító intézkedéseink 
következtében fejlődési lehetőség van. 

Csak azért tettem ezt a kissé hosszabb megjegyzést, mert mint 
említettem, a véleményem szerint szakmailag egyébként kiváló ismeretekkel 
rendelkező Sallai R. Benedek is belecsúszott abba a Gőgös Zoltán által 
favorizált általános nyilatkozatba, hogy minden, amihez a magyar kormányzat 
2010 óta a mezőgazdaság területén hozzányúlt, az katasztrofális és 
armageddon és nincs tovább magyar mezőgazdaság, mert ami létezik, azt 
elrontottuk. Erre akartam utalni, hogy egyelőre a közélet, a mezőgazdasági 
élet és annak mutatószámai az ellenkezőjét bizonyítják és állítjuk, hogy bizony 
ehhez a sikerhez köze volt annak az irányítási rendszernek, amit mi időnként 
jogszabályban, időnként pedig a háttérintézmények struktúráiban 
felépítettünk, és amit netán a várt nagy sikerrel - reméljük - a középfokú 
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oktatási rendszer szakma közeli átalakítása is majd eredményezni fog. 
Amelyről természetesen szintén vita van, de állítjuk, hogy ez a helyes út, amit 
ebben teszünk és néhány év múlva, reméljük, bizonyítani is tudjuk.  

Tehát a magyar mezőgazdaság köszöni szépen, de elég jó pályán felfelé 
halad egyelőre minden ellenzéki fanyalgás ellenére. Köszönöm szépen. Most 
megadom a szót viszonválaszra az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek reflexiója 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Az a legfontosabb kérdés, amit jó lett volna megvitatnunk az elmúlt négy 
évben, hogy a magyar mezőgazdaságnak és a magyar agráriumnak milyen 
indikátorokat kell teljesíteni ahhoz, hogy az eredményességről beszéljünk. 
Ugyanis mondom, hogy mi az a három szám, amiről ön beszél, amiről Varga 
Mihály és Fazekas Sándor beszél. A GDP-ben való arány, tehát a GDP-hez 
viszonyított arány növekedett, nőtt az az árutermelési tevékenység, amivel 
hozzájárultunk a nemzeti össztermékhez. Az export kifejezetten nőtt, 
folyamatosan nőtt és folyamatosan nőtt a kivitel. Nőtt a foglalkoztatás. Tehát 
egyértelmű, hogy volt javuló foglalkoztatás. 

Mi a konfliktus közöttünk? Az, hogy nekem nem ezek a mérőszámok. 
Ha ezekkel párhuzamosan megnézem, hogyan nőtt az önfenntartó gazdaságok 
száma, akik magukban gazdálkodtak, megnézem, hogyan változott a vidék 
népességmegtartó ereje és milyen volt a belső migráció az elmúlt nyolc évben, 
ha megnézem, hogy az állampolgári jövedelmek hogyan változtak a vidéki 
térségekben és a mezőgazdasági szektorban, akkor mindezekben az általam 
használt mutatókban nincs meg az eredmény. 

Növekedett az elvándorlás, növekedett a kivándorlás is, nemcsak a 
belső migráció növekedett. Növekedett az az igény, ami gyakorlatilag a 
magasabb jövedelem ellenére - amiről korábban beszélgettünk – sem tette a 
fiatalok számára vonzóvá a pályát. 

Az a pozitív tendencia, amiről önök beszélnek, egyvalamit jelent. Azt, 
hogy feldolgozatlan nyersanyagok értékesítését, eladását hogyan növeltük a 
nemzetközi piacon. Ez azért fontos szemlélet, mert mindaz az értékteremtő 
munka, ami az élelmiszeriparban lehetőséget teremtene, amivel vidéken meg 
lehetne tartani a munkahelyeket, amivel helyre lehetne állítani a sok-sok 
kormány által kiárusított magyar élelmiszeripart, azoknak a rekonstrukciója 
megtörténhetne, ha nem az export növekedne, hanem ezeket helyben 
próbálnák megtermelni és helyben próbálnák feldolgozni, jó minőségű 
magyar élelmiszerré előállítani. 

Azért fontos az, amit Gőgös Zoltán mondott…; ha már az előbb önnel 
kapcsolatban személyes voltam vagy személyes voltam Gőgös Zolival is, mert 
aztán én 2005-ben tüntettem ellene, és nagyon nehéz volt elképzelnem, 
amikor bejöttem a parlamentbe, hogy én valamilyen szinten haverkodni fogok 
vele, mert az előző kormányzati tevékenységben kifejezetten ellene 
ténykedtem.  

Ennek ellenére nagyon sok dologban értek mára egyet vele, és az, 
amiről ő is beszélt jó néhány dologban, az azért nem az armageddon, de a 
negatívumokat mutattam, mert amihez hozzányúlt a kormányzat, azokban 
nem látszódtak az eredmények. Nézzük meg a sertéságazatot! Meg lehet nézni 
azt, hogy az áfacsökkentés meg ilyenek milyen hatással voltak a piaci árakra, 
hogyan növekedett a sertéstartási kedv. Nem sikertörténet. 

Nézzük meg a tejelő szarvasmarha-ágazatot! Hogyan változott a 
tejtermelő gazdaságok helyzete Magyarországon! Összeomlott. Nézzük meg a 
GMO-s kísérleteket! Önnek tökéletesen igaza van, a kormányzat támogatta 
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Magyarországon a fehérjealapú programot. Önök biztos, hogy jobban tudják, 
60-70 ezer hektár között volt Magyarországon az elmúlt években az, ahol 
terméskultúrában az megjelent, és mi történt ezekkel?  

Nem magyar jószágokhoz jutott. Ha megnézi az exporteredményeket, 
ennek a túlnyomó többségét eladták osztrák és svájci piacokon GMO-mentes 
takarmánynak, és nem pedig az történt, hogy Magyarországon került a jószág 
elé. Ami egyébként még az is lehet, hogy gazdaságilag rentábilisabb irányba 
vitte azokat a termelőket, akik felvállalták ezt a programot. 

Az, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség lett volna, és ezekben nem 
történt meg az érdemi intézkedés vagy rossz intézkedés történt és a 
sertéságazat tipikusan azt mutatta, hogy… Én tudom, hogy mindent 
megtettek, tehát sok intézkedést tettek. Ennek ellenére nem jött meg siker. És 
ha valaki 8 év kormányzás után nem tud sikereket felmutatni, akkor el kell 
gondolkozni, hogy vajon tudjuk-e ezt csinálni.  

Japán a II. világháború után 7 éven belül állította helyre a teljes iparát, 
és vált a világon az egyik vezető gazdasági állammá. Hét év! Önöknek 8 évük 
volt, és gyakorlatilag a várt eredmények nem jöttek. Nem azt mondom, hogy 
nem történtek lépések, és nem történtek pozitív intézkedések, de akár a 
birtokstruktúráról beszélünk, mint az előzőekben megtettük, akár a 
sertésprogramról, akár a tógazdaságok állapotáról, akár a tejtermelésről, egyik 
sem mondható el olyan sikernek, amire egyértelműen büszkék lehetnének, és 
épp azért fontos a nemzeti vidékstratégia, amiről most konkrétan beszélünk, 
mert annak az indikátorai - és nyugodtan nézzék meg az ezzel kapcsolatos 
fejezetet - teljesen másképp határozta meg a sikerességi mutatókat. Nem 
exportmennyiségre határozta meg, és nem úgy, hogy Mészáros Lőrincnek 
hány alkalmazottal lett több, hanem úgy határozta meg, hogy mennyi 
pluszterület került a nemzeti parkok tulajdonába, mennyivel növekedett az 
állami földek aránya, mennyivel több helyen valósult meg a nemzeti agrár-
környezetgazdálkodási program; hogyan növekedett vidéken a fiatalok 
foglalkoztatása az agráriumban. Azok az indikátorok helyesek voltak. Ezért 
lenne szerintem szükséges az, hogy visszatérjenek ehhez és ezeket 
alkalmazzák a GDP-arány meg az export meg a foglalkoztatási számok helyett.  

Köszönöm szépen a hozzászólási lehetőséget, és miután ez az utolsó 
reakcióm, valamennyiüknek köszönöm szépen a türelmüket, hogy ezt a 
tárgysorozatba vételi kört végigviselték itt velem. Köszönöm, és 
valamennyiüknek jó kampányt kívánok a következő időszakra.  

 
ELNÖK: Köszönjük az építő jellegű gondolatokat. Ha találunk benne 

ilyet, felhasználjuk. 

Határozathozatal 

A tárgysorozatba vételről viszont szavaznunk kell. Kérdezem, hogy ki 
az, aki egyetért azzal, hogy a H/19913. indítványt tárgysorozatba vegyük, az 
kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Egy igen. Ez kevés. Bizottságunk nem 
vette tárgysorozatba az előbb említett indítványt.  

Egyebek 

Az egyebekre térünk át. Van-e? (Jelzésre:) Igen, van az egyebekben. 
Kónya Péternek adok szót. 

 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Nemcsak mint a bizottság elnökéhez, hanem mint a szőlő, bor, pálinka 
albizottság elnökéhez fordulok egy kérdéssel. Van-e információja róla, illetve 
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meg tudja-e erősíteni azt, a borászkörökben terjedő hírt, hogy megkezdődtek 
az előkészületek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának felszámolásáról, illetve 
hogy a hegybírók és a hegyközségek majd a NÉBIH irányítása alá kerülnek.  

 
ELNÖK: Nincs ilyenről információm. Nem is értenék vele egyet, ezt 

őszintén mondom. Egy önálló entitásról van szó, akik szerintem kitűnően 
végzik a munkájukat. Megjegyzem, hogy épp most folyik a tisztújítás az ötéves 
mandátum lejárta következtében. A 22 borvidék nem tudom, hány 
hegyközségében jelenleg a tisztújítás alapfokon van, ahol, már megtörtént, 
van, ahol meg fog történni. Erre egy hónap áll még rendelkezésükre. Majd 
pedig a borvidéki tanácsok fognak fölállni, majd pedig a hegyközség egész 
rendszere újra teljes tisztújított körrel fog felállni. Ez a folyamat jelenleg 
zajlik. egy önálló képviseleti szervről van szó, amihez nem is gondolnám, hogy 
ilyen értelmű beavatkozásnak történnie kellene, és nem tudok róla, hogy 
előkészületek bármilyen szinten lennének. (Kónya Péter: Pedig van. Komoly 
előkészületek vannak. - L. Simon László: De hol? - Kónya Péter: Például a 
NÉBIH-nél. Nézzetek utána!) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben az egyebekben további kérdés nincs, az egyebeket 
bezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc) 

  

Font Sándor 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lestár Éva és Barna Beáta 
 


