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Napirendi javaslat  

 
1. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4481. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Javaslat a Hungarikum Bizottságba delegálandó három tag személyére 
(A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény 14. § (3a) bekezdése alapján)  
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Czerván György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Győrffy Balázs (Fidesz) dr. Fazekas Sándornak (Fidesz)  
Lázár János (Fidesz) Czerván Györgynek (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Horváth Zoltánné bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászóló 

Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Agrárminisztérium)  
 
 

Megjelent 

Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat 
segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik 
bizottságunk nyílt ülését! A 2019. évi I. félév első bizottsági ülését ezennel 
megnyitom. A napirendtervezetet képviselőtársaim a szokásos módon 
megkapták. Kérdezem, hogy ahhoz kérdés, kiegészítés van-e a bizottsági tagok 
részéről. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor erről 
szavazunk. Ki az, aki egyetért a napirendtervezettel? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk 
haladni.  

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról szóló T/4481. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) 

Két érdemi napirendi pontunk van az egyebek mellett, az elsőben a 
múlt héten a parlamentben általános vitában tárgyalt T/4481. számú 
törvényjavaslatnak – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési és halászati 
támogatásokhoz kapcsolódó törvényjavaslatról van szó – a részletes vitáját 
fogjuk most megtartani. Köszöntöm a kormány képviseletében a jogi főosztály 
vezetőjét, kérem, majd jelezze, hogy a kormány vagy a tárca képviseletét látja-
e el, amikor a módosító indítványokról beszélünk.  

Megnyitom az első vitaszakaszt, amelyben – szokásainknak 
megfelelően – a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésének való 
megfelelést vizsgáljuk meg. Kérdezem, hogy a megnyitott vitaszakaszhoz 
hozzá kíván-e szólni valaki. (Senki nem jelentkezik.) Nem. Akkor kérdezem, 
hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a beterjesztett törvényjavaslat megfelel az 
idézett házszabályi rendelkezésnek, a 44. § (1) bekezdésének. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Az első vitaszakaszt 
lezárom. 

A második vitaszakaszra kerül sor, amelyben a módosító 
indítványokról kellene tárgyalnunk, de képviselő által benyújtott módosító 
indítványról nem tudunk, olyan nem került benyújtásra. Viszont jeleztük 
képviselőtársainknak, hogy a bizottság részéről kezdeményezem egy módosító 
indítvány benyújtását, amely inkább technikai jellegű, mint hogy mély 
tartalmában módosítaná az eredeti beterjesztést. Ennek az indítványnak a 
kapcsán kérdezem majd az agrártárca képviselőjét is, hogy lát-e bármilyen 
kifogást, vagy emel-e tiltakozást a maga részéről a módosítótervezettel 
kapcsolatban, illetve képviselőtársaimat, hogy a tervezettel kapcsolatosan 
van-e kérdésük, észrevételük. Először Andréka Tamás főosztályvezető úrnak 
adom meg a szót.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): 

Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Tárcaálláspontot képviselek, és 
támogatjuk a módosító javaslat bizottság általi benyújtását.  
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a 

tervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Amennyiben nincsen, akkor 
akár szavazhatunk is róla. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a bizottságunk benyújtsa az imént említett bizottsági 
módosító indítványt. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez szintén egyhangú. Ezt a vitaszakaszt is lezárom.  

Szokásainknak megfelelően a bizottságot kérdezem, hogy a bizottsági 
ülésünkről, a vitáról szóló jelentést a Háznak benyújtsuk-e. Aki ezzel egyetért, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag javasolja a 
vitáról szóló jelentés benyújtását.  

Kérdezem, hogy esetleg akar-e valaki a soron következő parlamenti 
vitában előadót állítani a bizottság részéről. (Senki nem jelentkezik.) Nincs 
ilyen szándék, tehát akkor az a döntés születik – amennyiben ezzel 
egyetértünk –, hogy a bizottságunk nem állít előadót. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk úgy döntött, hogy nem 
állítunk előadót a soron következő parlamenti vitában. 

Így aztán az 1. napirendi pontnál nem látok olyan döntést, amellyel 
még foglalkoznunk kellene, ezért az 1. napirendi pontot lezárom.  

Javaslat a Hungarikum Bizottságba delegálandó három tag 
személyére  
(A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény alapján) 

Megnyitom a 2. napirendi pontot, amely a Hungarikum Bizottságba 
delegálandó három tag személyéről szól. Közismert, hogy a hungarikumokról, 
a nemzeti értékekről szóló törvényünk 14. § (3a) bekezdése ennek a 
bizottságnak a kapcsán a parlament Mezőgazdasági bizottságát jelöli ki, hogy 
a parlamenti képviseletet is biztosító bizottsági tagokra javaslatot tegyen. Ez 
irányú felhívó levelet kapott bizottságunk a Ház elnökétől, hogy minekutána 
az elmúlt ciklus kormányzati ideje véget ért, és az új kormányzati időszak 
elkezdődött, a jogszabály értelmében az így delegált személyek mandátuma is 
lejárt, és ez még nem került pótlásra vagy megerősítésre.  

Az eddigi eljárásaink alapján szeretnénk továbbra is fenntartani, hogy a 
három javasolható személy közül kettő kormánypárti, egy pedig ellenzéki 
képviselő legyen.  

A múlt héten megkértem a titkárságunkat az egyeztetésre való felhívás 
kiküldésére, miután Kövér László házelnök úrtól megérkezett a felhívó levél. 
Nagy István miniszter úr volt az, aki kezdeményezte a házelnök úrnál a 
Hungarikum Bizottság tagjainak delegálását, hiszen közismerten a 
mindenkori agrárminiszter az elnöke ennek a Hungarikum Bizottságnak, a 
felkérés tehát végigment a hivatali úton. Az egyeztetést, illetve a felhívást 
titkárságunk az ellenzéki frakciók frakcióvezetőinek kiküldte, és ezáltal azt 
tudom jelezni, amennyiben ezt itt megerősíti az ellenzéki oldal is, hogy… 
elnézést kérek, a kormányzati oldallal kezdeném, az eddigi két képviselő urat 
fogjuk javasolni, Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét és dr. Simicskó 
Istvánt a KDNP képviseletében, és a hozzánk befutott információ alapján az 
ellenzék Magyar Zoltánt javasolja, aki eddig is tagja volt a Hungarikum 
Bizottságnak. Van-e kérdés, észrevétel, esetleg bármilyen kiegészítés az eddig 
elmondottakhoz? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen.  
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Én akkor azt javaslom, mivel három betöltendő hely és három 
javaslatunk van, hogy a három személy nevéről egyszerre szavazzunk. Még 
egyszer megismétlem: Lezsák Sándor a Fidesz-, dr. Simicskó István a KDNP- 
és Magyar Zoltán a Jobbik-frakció részéről lesz a három jelölt, akikről most 
döntünk a Hungarikum Bizottságban betöltendő tagság kapcsán. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

Bizottsági munkájukhoz jó munkát kívánok a bizottságunk nevében! 
A 2. napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben szeretném jelezni, hogy Feldman Zsolt államtitkár úrral 
egyeztettünk, és március 12-én 10 óra az az időpont, amikor a közös 
agrárpolitikáról, annak vitaszakaszairól, elért és még lezáratlan területeiről 
tájékoztatást fog tartani a bizottságunk előtt. Tehát március 12-e 10 óra az 
időpont az eddigi egyeztetés alapján.  

Jelzem, hogy könnyen lehet, hogy a jövő héten újabb mezőgazdasági 
tárgyú törvények kerülnek benyújtásra és vitára a parlamentben, ami azt 
jelenti, hogy a rákövetkező héten a részletes vita lefolytatása miatt várhatóan 
újabb bizottsági ülést tartunk, de ezt időben jelezni fogjuk a bizottság 
tagjainak.  

Egyben azt is jelzem, hogy Románia tölti be jelenleg az EU soros elnöki 
tisztjét, és közismert, hogy a KAP, a közös agrárpolitika tervezett újabb 
szakaszáról, a 2020 utáni időszakról már sűrű tárgyalások folynak, amely 
témával kapcsolatosan Románia és a jelenlegi elnökséget betöltő parlament és 
kormány kezdeményezett egy találkozót a mezőgazdasági bizottsági 
elnököknek március 19-20-án, amire mi visszajeleztünk, jelentkeztünk. Ezen a 
tanácskozáson két fő fog részt venni a bizottság részéről március 19-én és 20-
án.  

Nekem az egyebekben nincs más bejelentenivalóm. Kérdezem, hogy a 
bizottsági tagok részéről bárkinek van-e valami. (Dr. Steinmetz Ádám 
jelzésére:) Igen, megadom a szót, parancsolj, Steinmetz Ádám képviselő úr! 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Jó napot 

kívánok mindenkinek! Nagyon vártam már a mai alkalmat, hogy az idei év 
első bizottsági ülése megkezdődjön, illetve hogy folytatódjon az a munka, amit 
májusban elkezdtünk. És ha már visszanyúltam az időben, akkor szeretnék 
emlékeztetni arra, hogy a húsmarhaágazat ügyében továbbra sem hívott össze 
ülést az Állattenyésztési albizottság. Remélem, ez a rossz hagyomány idén 
most már meg fog szakadni, és minél hamarabb sor kerül erre! 

Illetőleg indítványozni szeretném a következő ülés napirendje kapcsán, 
hogy a bizottság foglalkozzon a pálinkaágazattal kapcsolatos kérdések, 
anomáliák ügyével, vagy az elnök úrnak javasolnám, hogy mint a Szőlő-, bor-, 
pálinka albizottság elnöke hívjon össze egy olyan ülést, amelyre egyébként sor 
került a szőlő- és borágazatban, amelyen a Pálinka Nemzeti Tanács képviselői, 
illetőleg a kormány képviselői is részt tudnának venni, nem titok, azért, mert 
változtak jogszabályok, adójogszabályok, és hogy ez hogyan érintette az 
ágazatot, illetőleg a sajtóban is napvilágot láttak olyan cikkek és olyan 
elemzések, amelyekkel, úgy gondolom, érdemes és kell is foglalkoznunk. 
Úgyhogy ez lenne a tiszteletteljes kérésem a következő ülésre vonatkozóan. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Én hasonlóképpen gondolom, ennek 
megfelelően már mind a Pálinka Nemzeti Tanács elnökével, mind pedig a 
Pénzügyminisztériumból Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár úrral 
egyeztetést folytattam. Ha jól tudom, ezen a héten egy kijelölt időpontban 
egyébként az államtitkárság és a PNT vezérkara már találkozni fog, erről 
kaptam tájékoztatást. Emellett a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárával 
is folytattam a múlt héten egy tárgyalást a borkészletek, az európai uniós 
borhelyzet, a magyar helyzet, az import-export alakulása kapcsán. Tavalyról 
egy jelentős, 3,6 millió hektoliteres mennyiségű beszűrt borkészlettel 
rendelkezünk, de Európában is nagyobb az átlag, nem csak Magyarországon 
nagyobb az átlag, és úgy néz ki, hogy ez okoz némi gondot az európai 
exportpiacon, amely eddig elég dinamikus volt, mintegy 1 millió hektolitert 
sikerült 2018-ban exportálnunk, ami most megtorpant, és jelentős készletek 
halmozódtak fel, az időarányos fogyás nem olyan, mint amilyen eddig szokott 
lenni.  

Mind a borászat helyzete miatt, mind pedig a pálinkával kapcsolatos 
adóügyi változás miatt, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a 
magánfőzdékről, a bejelentett használt, nem használt készülékek arányáról 
kiadott jelentése kapcsán – gondolom, ugyanerről a hírről beszélünk közös 
értelmezésben –, mint említettem, már elindult tehát a szakmai egyeztetés, de 
én is szükségesnek látom, hogy a szakbizottság, a Szőlő-, bor-, pálinka 
albizottság foglalkozzon ezzel a két témával, a pálinka ügyével és a 
borkészletek ügyével. Ennek az időpontját ki fogom tűzni – nagyjából le is 
egyeztettem az érintett szervek csúcsvezetőivel, hogy erre a témakörre 
kezdjenek el felkészülni –, és akkor oda, arra az albizottsági ülésre 
természetesen a szokásoknak megfelelően a bizottsági tagok, akiket érint, 
akiket érdekel a téma, is meghívást kapnak, és ott jelen lehetnek érthető 
módon.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincsen, akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)  

 

 

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


