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Jegyzőkönyv
az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága
Ellenőrző albizottságának
2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor
az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 528. számú tanácstermébe
összehívott és a napirend elfogadása nélkül véget ért üléséről
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Napirendi javaslat
1. Beszámoló az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
(EKÁER) mezőgazdasági termelőket érintő eddigi tapasztalatairól
Meghívott előadók:
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
2. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program 2014-2020, valamint a közvetlen
támogatások rendszerének állapotáról
Meghívott előadók:
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkára
3. Tájékoztató a 2015. január 1-jén indított, a parlagfű elleni védekezést végző
civil szervezeteket támogató pályázatról, valamint a parlagfű elleni
védekezés 2014. évi tapasztalatairól és eredményeiről
Meghívott előadó:
Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára
4. Egyebek
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Az ülés résztvevői
Az albizottság részéről
Megjelent
Elnököl: Dr. Legény Zsolt (MSZP), az albizottság elnöke
Harangozó Gábor István (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Meghívottak
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkára
Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc)
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel és illő tisztelettel köszöntöm a Mezőgazdasági
bizottság Ellenőrző albizottságának ülésén megjelent képviselőtársaimat, meghívott
vendégeinket és minden kedves érdeklődőt.
Az ellenzéki képviselőtársaimmal közösen kezdeményeztük a Mezőgazdasági
bizottság Ellenőrző albizottságának az összehívását néhány témában, hiszen jelenleg
nem ülésezik a parlament, mondjuk úgy, hogy ítélkezési szünet van - ahogyan szokták
ezt mondani a bíróságon -, de van néhány olyan téma, néhány olyan terület és kérdés,
amely kapcsán felvetődtek kérdések és tisztázandó dolgok. Ezért szerettük volna ezen
bizottsági ülést megtartani.
Természetesen a házszabály, mint ahogyan minden bizottságra, így a mi
bizottságunkra is vonatkozik, és sajnálatos módon kell azt megállapítanom, hogy a
mai napon nem fogunk tudni határozatképes ellenőrző albizottsági ülést tartani,
hiszen kormánypárti bizottsági társaink a tegnapi nap folyamán egy levelet juttattak
el hozzám, melyben a következőről értesítenek: „A Mezőgazdasági bizottság
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását
figyelemmel kísérő albizottság 2015. január 20-ai ülésén nem tudunk részt venni. A
törvényalkotási szünetben megrendezett ülés időpontjában sajnos többségünknek
egyéb, halaszthatatlan elfoglaltsága van. A hivatalos meghívó kézhezvételét követő
három munkanapban már nem volt lehetőségünk átszervezni a programjainkat. Az
ülés tervezett programjával kapcsolatban mindenképpen megjegyeznénk, hogy a
napirendben nem szerepel olyan pont, amely az ülést halaszthatatlanná tenné. Az
elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer, az EKÁER még köztudottan a
próbaüzem fázisában van. A mezőgazdasági termelőket érintő tapasztalatokat a NAV
éppen a próbaüzem időszaka alatt gyűjti össze, együttműködésben a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával. A 2014-2020 közötti uniós támogatási ciklus
vidékfejlesztési támogatásainak és a közvetlen támogatások rendszerével
kapcsolatban a Mezőgazdasági bizottság 2014. október 15-ei és november 26-ai
ülésén részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást kaphattak a képviselők a területért
felelős államtitkároktól, mellyel emlékeink szerint minden jelen lévő ellenzéki
képviselőtársunk elégedett volt. Az azóta eltelt időszakban a már bemutatott
támogatási rendszerek nem változtak, az illetékes minisztériumi képviselők újbóli
meghallgatása nem indokolt. A parlagfű elleni védekezés témái minden
részterületükkel együtt a Fenntartható fejlődés bizottságának tárgykörébe tartoznak.
Tisztelettel: Győrffy Balázs, Pócs János, Földi László, Dankó Béla.”
Ennek értelmében tehát ma nem tudunk határozatképes bizottsági ülést
tartani. Ezzel együtt természetesen a megjelent képviselőtársaimat, a bizottság tagjait
és azokat is, akik nem tagok, arról szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben
kívánják-e, hogy - ahogy, mondjuk úgy, hogy a gyakorlatunk sajnos már bevett szokás
szerint működik ebben a dologban - egy konzultációt, egy beszélgetést lefolytassunk
az adott témában. Kérdezném képviselőtársaimat, hogy ezt így gondolják-e, igénylike. (Harangozó Gábor István és Magyar Zoltán bólint.) Akkor mondjuk úgy, hogy egy
konzultációt lefolytatunk.
Mivel nem tudunk határozatképes ülést tartani, ezért természetesen a
jegyzőkönyvvezetőket kell arra megkérnem, hogy ha és amennyiben lehetőségük és
idejük megengedi, akkor szeretnénk, ha rögzítenék azt, ami nem hivatalos, nem
házszabályszerű bizottsági ülésen, de egy konzultáció, egy beszélgetés keretében
elhangzana a mai napon.
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Természetesen az adott napirendi pontokat így nem tudom megszavaztatni,
hiszen - mint ahogyan mondtam - nem házszabályszerű bizottsági ülést tartunk, de a
három napirendi pontunk, amelyben szerettünk volna a mai napon egy bizottsági
ülést tartani, a következő lett volna.
Az első: beszámoló az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer, az
EKÁER mezőgazdasági termelőket érintő eddigi tapasztalatairól. Meghívott
előadóink lettek volna: Fazekas Sándor földművelésügyi és Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter urak.
A második napirendi pontunk lett volna: tájékoztató a Vidékfejlesztési
Program 2014-2020, valamint a közvetlen támogatások rendszerének állapotáról.
Meghívott előadóink lettek volna: Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr és
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
A harmadik napirendi pont lett volna: tájékoztató a 2015. január 1-jén indított,
a parlagfű elleni védekezést végző civil szervezeteket támogató pályázatról, valamint a
parlagfű elleni védekezés 2014. évi tapasztalatairól és eredményeiről. Itt a meghívott
előadónk Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára lett
volna.
Azt örömmel látom és tapasztalom, hogy Kis Miklós Zsolt államtitkár úr és
Nagy István államtitkár úr jelen van, és mondjuk úgy, elfogadták meghívásunkat vagy
invitálásunkat. Mivel határozatképesen - ahogyan mondtam - nem tudunk bizottsági
ülést tartani, ezért természetesen meg kell hogy kérdezzem államtitkár urakat, hogy
ebben az esetben itt maradnak-e velünk, és egy konzultáció, egy beszélgetés keretén
belül adnak-e nekünk tájékoztatást, és válaszolnak-e a feltett kérdésekre, avagy ebben
az esetben nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Természetesen mind a kettő
esetben nekik joguk van ahhoz, ahogyan döntenek. Államtitkár urak? (Dr. Nagy
István: Igen. - Kis Miklós Zsolt: Igen.) Köszönöm. Államtitkár urak, nagy tisztelettel
köszönjük ezt a lehetőséget.
Tehát napirendi pontokat nem szavaztatok.
Közben szeretném bejelenteni, hogy a Földművelésügyi Minisztériumból
kaptunk egy tájékoztatást, mely szerint az Ellenőrző albizottság ülésén a
Földművelésügyi Minisztériumot szakterületileg illetékes vezetők képviselik - akiknek
beléptetéséről természetesen intézkednünk kellett -, ők pedig Horváth Anikó és
Szentirmay Zoltán. Elnézést, azt szeretném csak megkérdezni, hogy… (Közbeszólás:
Itt vannak.) Azt én értem, csak Nagy István államtitkár úr itt van a 3. napirendi
ponthoz, akkor gondolom, Horváth Anikó és Szentirmay Zoltán az 1. és a 2. napirendi
ponthoz érkezett. (Jelzésre:) A 2-eshez, rendben, köszönöm szépen.
Tehát nem egy határozatképes bizottsági ülésen, de egy konzultáció keretén
belül szeretném megnyitni a beszélgetésünket.
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 07 perc)

Dr. Legény Zsolt
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit

