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1. Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása 
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Horváth Zoltánné bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászóló  
 
Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! Ez a bizottsági ülésünk egyben a bizottság 
alakuló ülése is, első ülése a 2018-2022-es parlamenti ciklusban. Immár 
negyedik alkalommal, a negyedik ciklusban bízott meg a Fidesz, illetve a 
parlament a szavazásán keresztül, hogy bizottsági elnökként vezessem a 
Mezőgazdasági bizottságot. Köszöntöm mindazokat a bizottsági tagjainkat, 
akik most jelen vannak, részt vesznek az ülésen, és nem árulunk el nagy titkot, 
a kormánypárt oldaláról lesznek további bizottságitag-cserék, ennek 
megfelelően ezért most nem ismertetem a kormányoldali alelnökökről szóló 
végleges döntést, viszont hadd ismertessem, hogy az ellenzék részéről az 
alelnöki pozíciót Magyar Zoltán alelnök úr tölti be, akit szintén köszöntök, aki 
az előző ciklusból már ismert, és aki szintén alelnöki tevékenységet folytatott, 
együtt tartoztunk a bizottság vezetéséhez. Köszöntöm a két új ellenzéki 
tagunkat, a Jobbik részéről Steinmetz Ádám és Apáti István képviselő urakat 
is, és egyben jelzem, hogy dr. Gémesi György ugyan az LMP részéről jelölésre 
került a bizottságba, de Gémesi képviselő úr nem jelezte, hogy megszűntette 
volna eddig az összeférhetetlenségét, ami a polgármesteri tisztsége miatt van, 
ezért a házszabály szerint ő részt vehet az ülésen, de semmilyen jogosultsága 
nincs ez esetben neki és azoknak, akik az összeférhetetlenséget még nem 
szüntették meg.  

Egyben hadd jelezzem azt a furcsaságot, hogy míg a Fidesz részéről 
igen jelentős igény mutatkozott képviselő tagjaink részéről, hogy a 
Mezőgazdasági bizottságba szerettek volna bekerülni, és ebből adódóan egész 
sok sértődött Fidesz-frakciótagunk van, aki nem került be, meglepetésként 
láttam, hogy az ellenzék oldaláról sem az MSZP, sem a DK, sem a Párbeszéd 
nem delegált ellenzéki képviselőt a Mezőgazdasági bizottságba, ezért a Jobbik 
több helyet foglal el, három képviselővel vesz itt részt. Ne értsék félre, nem 
akarom elemezgetni a választásokat, de azért azt mindannyian tudjuk, akik 
politikusként itt ülünk, hogy a Fidesz és a Jobbik vidéken igen jelentős 
szavazatmennyiséget szerzett. Nekünk változatlanul fontos a vidék, hiszen a 
bizottság tagjai közül gyakorlatilag mindannyian vidéken élünk, és úgy 
gondolom, hogy ennek megfelelően mutatjuk az érzékenységünket a vidék és a 
mezőgazdaság kapcsán, ami a bizottságitag-jelöléseinket illeti. Ezt már csak a 
baloldalra bízzuk, hogy hogyan gondolják esetleg megmutatni magukat 
vidéken, ha a parlamenti szakbizottság kapcsán lemondtak arról, hogy 
egyáltalán információt szerezzenek arról, hogy mi is történik valójában 
Magyarország hétköznapi életében vidéken; nem az aszfaltbetyárok 
környezetéből kellene információt kapni, hogy utána nagy okosságokat 
halljunk itt, hogy hogyan kellene a vidéki életet megszervezni és a magyar 
mezőgazdaságot növekedési pályára állítani. Megjegyzem: a növekedési 
pályára állítás 2010 óta megtörtént, nincs olyan paramétere a magyar 
mezőgazdaságnak, amely ne büszkélkedhetne rendkívül ígéretes növekedési 
adatokkal.  
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Talán egy mondatot még, ha megengedik, hiszen mind 2010-ben, mind 
’14-ben az első megszólalásomkor felvetettem néhány mondatot arról, hogy 
mit is tettünk, és hol tart a magyar mezőgazdaság. A 2010-es köszöntő 
szavaimban jeleztem, hogy a termelés biztonsága egyre stabilabb, de talán jó 
lenne most már megőrizni és fokozni a termelésbiztonságot is, és ezért akkor a 
természeti csapások elleni védekezés szükségességét javasoltam, két területet 
említettem: az egyik a jégeső elhárításának a rendszere, a másik pedig a vízzel 
való gazdálkodás kérdésköre. Hála istennek az egyiket sikerült megoldanunk 
– majd idén májustól kiderül, hogy az milyen hatékonysággal működik –, egy 
európai uniós támogatási pályázattal köztudottan lefedtük Magyarország 
teljes felületét egy jégeső-elhárító, a jégeső veszélyének csökkentését segítő 
rendszerrel, amelyhez nagy reményeket fűzünk. Egyedüliek vagyunk 
Európában, aki ilyet tett.  

A másik kérdéskör, a vízzel való bánásmód még izgalmasabb. 
Vízkibocsátók vagyunk, nagyon sok vizünk van, más európai és más 
kontinensen lévő országokhoz képest rendkívül jól állunk vízzel, de azzal nem 
bánunk megfelelően. Kora tavasszal, télen esetleg árvíz, belvíz sújtotta 
területekről beszélünk, ekkor vízmentesítést hajtunk végre, azonnal 
kivezetünk minden feleslegesnek tűnő vizet az országból, aztán úgy május-
június-júliustól – évenként váltakozó, hogy mikortól – könyörgünk az esőért, 
hogy valami megoldást kapjunk. Az öntözött területek nagysága alig 200 ezer 
hektár, 500 ezer hektárra lenne biztosan lehetőségünk, de ennél sokkal 
nagyobb a probléma: úgy tűnik, hogy arra a vízmennyiségre, amit tavasszal, a 
tél utóján kivezetünk az országból, arra tapasztalataink szerint igen nagy 
szükség lenne nyáron, kora ősszel. A vízegyensúly megteremtése és a víz 
eljuttatásának a kérdésköre, azaz hogy hol igénylik a vizet, és hogy oda 
fizikailag hogyan kell eljuttatni, az egy iszonyúan nagy munka, de 
kikerülhetetlen lesz a magyar mezőgazdaság termelésének stabilitása fokozása 
végett.  

Úgyhogy én azt kívánom majd itt mindannyiunknak, hogy ha már a 
jégeső-elhárítást egy rendkívül frappáns módon sikerült megoldani – és a 
bizonyosságot majd ezután látjuk, mert tapasztalati adataink erről még 
érthető módon nincsenek –, bízom abban, hogy 2022-ben azt mondhatjuk 
majd, hogy visszafordíthatatlan lépések történtek a magyar vízgazdálkodás 
tekintetében is, és a legnagyobb szaktudással és hatékonysággal kezeljük a 
sokszor felesleges és sokszor hiányzó víz problémáinknak a megoldását a 
termelés biztonságának fokozása érdekében. És ha még ehhez a feldolgozóipar 
nagyobb kapacitásbővülése is hozzájárul, akkor a magyar mezőgazdaság az 
eddigi adatait is túl fogja szárnyalni, és mintegy 30-50 millió lakosnak tudná 
biztosítani természeti adottságainknál fogva az élelmiszer-ellátást, akkor egy 
igazi középhatalom leszünk újra a mezőgazdaságot tekintve.  

Köszönöm szépen, hogy türelemmel végighallgatták ezeket az indító 
gondolataimat. 

Ezek után rátérnénk a formaságokra, miszerint a bizottság tagjai a 
szokásos módon a titkárságtól megkapták a napirendtervezetünket, amelynek 
egyetlenegy érdemi pontja van: dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt 
kinevezés előtti meghallgatása, akit nagy szeretettel köszöntök; régi 
harcostársunkról van szó, hiszen ennek a bizottságnak is tagja volt, majd 
pedig az elmúlt négy évben parlamenti államtitkárként, 
miniszterhelyettesként tevékenykedett, mondhatjuk tehát azt, hogy a szakmát 
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igen közelről, testközelből ismerő jelöltet hallgatunk ma meg. A második 
napirendi pont pedig szokásaink szerint az egyebek. 

A bizottsági tagokat kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor szavazunk 
róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy e szerint a napirendtervezet szerint 
haladjunk? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú 
szavazás. Ezek szerint fogunk haladni. 

Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása 

Elnöki bevezető 

Szokásunknak megfelelően, mármint annak a szokásnak megfelelően, 
amikor minisztert vagy miniszterjelöltet hallgatunk meg – mind a kettőt 
egybeveszem itt –, a szokásunk a következő: ez esetben a miniszterjelölt úrnak 
adok szót a maga által szabott időkeretben – ami körülbelül harminc perc, 
ahogy szót váltottam az érkezésekor a miniszterjelölt úrral –, körülbelül 
harminc percben, hogy ismertesse a minisztérium struktúráját, mert egy új 
struktúra is van, hiszen a vidékfejlesztés nekem kedvező módon, ezt rögtön 
hozzáteszem, visszakerül a minisztérium hatáskörébe, és egyébként legyen 
szíves erről tájékoztatást adni, majd pedig érthető módon a saját 
elképzeléseiről, hogy ő hogyan látja a következő négy év legszükségesebb 
feladatainak a megoldását. Ez után a bizottság tagjainak adok majd 
lehetőséget kérdés, észrevétel megtételére. Itt egy ötperces időkorlátot fogok 
javasolni, ezt nem szoktuk túllépni általában, de kérek mindenkit, hogy ne 
kelljen nekem a figyelmeztetést megtennem az öt percre, ez elégséges szokott 
lenni általában az egyértelmű, frappáns kérdésfeltevésre. Ez után adok 
lehetőséget a miniszterjelölt viszonválaszára, és az ő viszonválasza után, ha 
még továbbra is maradt a bizottság tagjai részéről kérdésfeltevés, akkor 
kétperces időkorláttal rövid reflexiót lehet tenni a miniszterjelölt úr adott 
válaszaira. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) 

A titkárságot vezető Horváth Zoltánné javasolja, hogy erről szavazzunk, 
mert időkeretet is jeleztem, az időkeret megszavazása nélkül viszont nem 
érvényes az időkeretre tett javaslatom. Úgyhogy erre teszek javaslatot. 
Toleráns szoktam lenni, a régi bizottsági tagok tudják ezt, de nem végtelenül 
vagyok toleráns, amikor ilyen időkeretet használunk, főleg azért, mert a 
miniszterjelölt úr jelezte, hogy a dél-fél 1-es időszakban neki a további teendői 
miatt távoznia kell. Ezért kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért 
az így javasolt felszólalási menetrenddel és időkerettel. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni. 
Köszönöm szépen.  

Akkor most szót adok dr. Nagy István miniszterjelölt úrnak, hogy 
legyen szíves tájékoztatni bennünket az elképzeléseiről, a minisztérium 
struktúrájáról. Megadom a szót. 

Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt tájékoztatója 

DR. NAGY ISTVÁN miniszterjelölt: Köszönöm a szót. Igen tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy először néhány szóban 
önmagamról beszéljek, hiszen az embert születésétől fogva meghatározza az a 
körülmény, amelyben született és amelyben felnevelkedett. Újfehértón 
születtem, egy nyírségi tanyán, ahol zömmel krumplitermesztésből és 
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dohánytermesztésből élt a család. Majd Debrecenben állategészségőrként 
szereztem érettségit, és elkerültem az ország másik végére, 
Mosonmagyaróvárra, ahol agrártudományi tanulmányokat folytattam. A kettő 
között egy nagyon fontos dolog történt, hiszen a középiskolai időszakom után 
fejő tehenészként dolgoztam, ahol kifejezetten tanultam azt, és láttam azt, 
hogy hogyan dolgoznak minden nap a nagyüzemekben. Akkor, amikor 
Mosonmagyaróvárra kerültem, akkor egy nagy felismerés vezetett, hiszen ott, 
ahol én születtem, abszolút mértékben a kisgazdaságoké volt a szerep, minden 
megművelt terület a kisgazdaságoké volt, és mindig minden gondolat, minden 
családi összejövetel arról szólt, hogy hol van eladó föld, hány aranykorona, 
milyen jogi problémák merültek fel, és milyen a termelés. Ezzel szemben 
Mosonmagyaróváron azt láttam, hogy a nagyüzemnek van történelmi 
hagyománya, és hogy sikeres szövetkezetek és sikeres állami gazdaságok 
működnek egyik a másik mellett. Ez egy nagy tanulság egész életemben, és el 
is kísér ez a kettősség, hiszen mindegyiknek jelentősége van, és mindegyiknek 
megfelelő szerepe van a magyar agráriumban. Diplomám megszerzése után a 
mezőgazdasági szakközépiskolában tanítottam, majd az egyetemen tanítottam 
különböző szakterületeken, zömmel az állattenyésztés témakörében, a doktori 
disszertációmat pedig a méhészet társadalmi és gazdasági hatásainak 
vizsgálatából írtam. Egész életemet elkísérte a mezőgazdaság, és akkor, 
amikor politikai pályára léptem, akkor is igyekeztem a mezőgazdasághoz közel 
maradni, hiszen a saját méhészetemnek a továbbvitele meghatározza az 
életemet ma is.  

Az elmúlt négy évben a minisztériumban mint miniszterhelyettes 
dolgozhattam, láthattam a mezőgazdaság kihívásait, problémáit, és 
segíthettem mindazt a jogalkotási folyamatot, amely olyan környezetet 
teremtett a magyar mezőgazdaságból élők számára, amely megfelelő 
eredményeket tudott produkálni az elmúlt időszakban. És pontosan ezzel is 
szeretném kezdeni: köszönetet szeretnék mondani minden magyar gazdának 
az elmúlt időszak teljesítményéért, hiszen az elmúlt időszakban jelentős 
növekedések történtek, olyan fokú kibocsátásnövekedés történt a magyar 
mezőgazdaságban, amely minden szereplőt kellő büszkeséggel tölthet el.  

Hogyha azt nézzük, hogy a magyar mezőgazdaság növekedése az első 
háromban volt az Európai Unióban 2010 és ’17 között, a mezőgazdasági 
kibocsátás 2017-ben 2568 milliárd forint volt, folyó áron 52 százalékkal, 
változatlan áron 27 százalékkal bővült a kibocsátás 2010 és ’17 között. Az 
agrárexport is rekordértéket ért el 2017-ben, hiszen 8896 millió euró volt, 
2010-hez képest az agrárexport 52,2 százalékkal, az egyenleg pedig 
51,9 százalékkal bővült. A mezőgazdaság egyre több embernek ad munkát, 
hiszen 2017-ben 220 ezer ember dolgozott ott főállásban, 27 százalékkal, azaz 
47 ezerrel több fő, mint 2010-ben. És van egy nagyon fontos paraméter, amely 
mindig végtelenül fontos e szakterület irányítóinak, az a hangulat, az a pozitív 
jövőkép, amely a gazdatársadalomban van: 2017-ben 306,5 milliárd forintot 
költöttek fejlesztésekre, változatlan áron számítva 27 százalékkal többet, mint 
2010-ben. Ez mind-mind azt mutatja, hogy olyan pozitív folyamatok 
zajlódnak le a magyar mezőgazdaságban, amelyekre méltán lehetünk büszkék, 
és ez a kormány és a gazdák közös erőfeszítésének eredménye.  

Ki kell mondani az elkövetkező időszakra tekintve, hogy a 
mezőgazdaság egy stratégiai ágazat. 2050-re 9 milliárdan élünk a Földön, 
70 százalékkal több élelmiszerre lesz szükség, úgy, hogy a klimatikus válság és 
a klimatikus viszonyok változása miatt 30 százalékkal kevesebb termőföld és 
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40 százalékkal kevesebb ivóvíz fog rendelkezésre állni. Ez, azt hiszem, kellő 
kihívás, és kellő közös gondolkodást indítványoz a jövőre nézve. De van egy 
még szorítóbb problémánk is: 10 év múlva 40 százalékkal több fehérjére, azaz 
húsra lesz szükség a táplálkozásunkban; azt hiszem, ez is egy kellő kihívás. 
Nyugodtan elmondhatom: összefogásra lesz szükség a magyar 
mezőgazdaságban, és minden egyes szereplőjének, a legkisebből a 
legnagyobbig mindenki munkájára feltétel nélkül számítok.  

A következő, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, és remélem, 
hogy mindaz a program, amit szeretnék önök előtt vázolni, az ebben az egy 
mondatban fog sűrűsödni: középpontba kell helyezni a magyar mezőgazdaság 
versenyképességének növelését. A mezőgazdaság kibocsátása – mondtam az 
előbb – 2010 és ’17 között 52 százalékkal növekedett, azonban ha azt 
vizsgáljuk, hogy az EU-tagállamok 1 hektáron 2630 euró értéket tudnak 
előállítani, Magyarországon pedig ez az érték csak 1574 euró, akkor látszik, 
hogy csak 59,8 százalékon állunk. Egy nagyon fontos célkitűzés a 
tagállamokkal, a tagországokkal szembeni versenyhátrányunk leküzdése. A 
területhasznosítás, a termelési színvonal az elkövetkező 10-15 év alatt el kell 
hogy érje az EU-15-ök szintjét, ezzel Magyarország agrárgazdasága 20 millió 
ember ellátására lesz képessé tehető. Ebben az esetben még markánsabb 
agrárexportőr ország lehetünk, mert gazdaságosan és a környezet rombolása 
nélkül is mintegy kétszer annyi élelmiszert leszünk képesek előállítani, mint 
az ország hazai szükséglete. Ez kifejezetten stratégiai kérdés.  

Célunk, hogy az exportszerkezetben a feldolgozott termékek arányát 
78 százalékos, ezen belül a másodlagosan feldolgozott termékekét 50-
60 százalékos tartományba kell emelni. A jövő magyar agrárgazdaságát a 
jelenleginél lényegesen több hozzáadott érték és több vállalati nyereség kell 
hogy jellemezze, amely a termelés további színvonalának fejlesztését fogja 
lehetővé tenni. Nagy előnyünk, hogy mezőgazdaságunk környezeti állapota, a 
talaj minősége, a felszín alatti vizek szennyezettsége a nyugat-európai 
országokéhoz képest jóval kedvezőbb képet mutat, ezt hosszú távon fenn 
kívánjuk tartani, szintén stratégiai érdekünk mindennek a megőrzése. Az 
elkövetkező években is csak olyan agrárgazdasági mód követhető, amelyik 
harmóniát biztosít az ember, a környezet és a gazdasági racionalitás 
szempontjai között.  

A magyar agrárgazdaság jövőjét közép- és hosszú távon is az Európai 
Unió keretei között kell elképzelni. Az élelmiszergazdaság a jövőben feleljen 
meg az indokolt környezetvédelmi elvárásoknak, felelősen gazdálkodjon a 
természeti erőforrásokkal, törődjön a vidék értékeivel, de nem tévesztheti 
szem elől, hogy globális versenyhelyzetben kell dolgoznia és jövedelmezően 
termelnie.  

A mezőgazdaság a történelem során mindig is több volt, mint egyszerű 
árutermelő ágazat. Az élelmiszerek és a nyersanyagok előállításán túl sok más 
feladatot is ellát: tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is fenntart, munkát 
és megélhetést ad a vidéken élők számára. Az agrárgazdálkodás tehát a vidéki 
térségek és a vidéki közösségek megmaradásának és fejlődésének egyik 
meghatározó eleme. Ennek a felelősségnek az ismeretében kívánom elkezdeni 
szolgai munkámat.  

A stratégiai célokhoz kapcsolódó tervezett intézkedésekkel 
kapcsolatosan az alábbiakat szeretném önökkel megosztani: természetesen 
első helyre mindenképpen a támogatáspolitikát, a közgazdasági és szakmai 
szabályozórendszer továbbfejlesztését kell tennünk. A közös agrárpolitika, a 
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KAP 2014-20 érvényes keretei között a közvetlen termelői támogatások 
rendszerének kiszámítható, hatékony működtetése alapvető fontosságú 
feladat, és a pontos, szakszerű kifizetések előfeltétele a termelői 
elégedettségnek.  

A 2014-20 közötti programok végrehajtásával párhuzamosan 
megkezdődött a 2020 utáni közös agrárpolitika tervezése is. Fontos, hogy a 
2020 utáni fejlesztési program is tartalmazza a legfontosabb, a magyar gazdák 
érdekében kitűzött törekvéseinket. Nincs szükség radikális reformra, az erős 
kétpilléres rendszert megfelelő költségvetési források biztosításával fenn kell 
tartani. Nem támogatjuk a KAP-tól idegen, azzal összeegyeztethetetlen új 
célok, így a migráció prioritások közé történő beemelését. A KAP-forrásokat 
továbbra is a magyar gazdáknak kell megkapniuk.  

A KAP hozzáadott értékének biztosítása érdekében fontos, hogy 
továbbra is fenntartsuk az agrárberuházások támogatását. A Vidékfejlesztési 
Programon belül továbbra is biztosítani kell a vissza nem térítendő 
támogatások túlsúlyát, a jelenlegi támogatásintenzitások fenntartását. A 
pénzügyi eszközöknek és a jövedelemstabilizációs eszköznek a 
támogatásalapú rendszert kiegészítő jellegűnek kell maradnia. A 
munkaigényes ágazatok, úgymint az állattenyésztés és a kertészet kiemelt 
kezelése továbbra is prioritást kell hogy élvezzen, amelyet érvényesíteni kell a 
támogatáspolitikai eszközök alkalmazása során a mezőgazdasági termelés 
hozzáadott értékének és az agrárium foglalkoztatási képességének növelése 
érdekben is. Ezt mind a KAP-támogatások, mind pedig a nemzeti 
támogatások esetében kiemelt feladatként kezeljük.  

Az EU 2021-től kezdődő új, többéves pénzügyi időszakával kapcsolatos 
előkészítési tárgyalások nyomon követése, az ágazat érdekeinek hangsúlyos 
képviselete az elkövetkező időszak egyik kiemelt feladatának tekinthető a 
tárca életében. A 2020 utáni KAP keretei között is szeretnénk olyan 
követelményeket és támogatási intézkedéseket megfogalmazni, amelyek 
egyszerre képesek szolgálni az agrárágazat fejlesztését, versenyképességének 
növelését, fenntartható fejlődését, a természeti erőforrások védelmét és a 
gazdálkodók jövedelembiztonságát csakúgy, mint a pénzek gyors, hatékony és 
jogszerű kifizetését. A mindezeket részleteiben lefektető úgynevezett KAP-terv 
előkészítése, amelyet a Bizottság fog jóváhagyni, ezért a tárca egy másik 
kiemelt feladata lesz.  

Az agrárgazdaság pénzügyi helyzetét javító új finanszírozási 
konstrukciók kidolgozása, valamint a meglévők továbbfejlesztése az ágazat 
napi működését és fejlesztéseit segíti. Továbbra is együtt kívánunk dolgozni az 
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal, amelynek eszközrendszere 
alkalmas a hitelezési expanzió és forrásbevonás segítésére. Továbbra is 
folytatni kívánjuk a kamat- és kezességvállalási díjtámogatási programokat, és 
megvizsgáljuk egy állami kockázatvállaláson alapuló hitelalap felállításának 
lehetőségét a piaci hitelfinanszírozásból kiszoruló vállalkozások számára.  

A kockázatkezelési rendszert szeretnénk továbbfejleszteni. Mindenki 
számára ismert az első pillér, az agrár-kárenyhítési rendszer, a második pillért 
is ismerjük, a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási rendszert, a harmadik 
most indul az országos jégkár-megelőzési rendszer megfelelő működtetésével, 
és szeretnénk egy negyedik pillért bevezetni, a kockázatkezelést, amely a 
járványok, a betegségek pénzügyi kockázatait, továbbá a piaci és 
árkockázatokat is képes lehet csökkenteni a jelenleg kevéssé védett 
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állattenyésztés és a nagy fajlagos termelési értéket előállító, nagy kockázati 
kitettségű kertészet vonatkozásában is.  

A mezőgazdasági idénymunka és a közfoglalkoztatás összehangolása és 
továbbfejlesztése, ezáltal a mezőgazdaságban kialakult munkaerőhiány 
csökkentése kiemelt feladat lesz. Az agrártárca az érintett társtárcákat segítve 
koordinált kormányzati fellépés keretében kíván a területen előrelépést elérni. 
Mondhatnánk azt, hogy a munka sok, az aratnivaló sok, a munkás kevés, és 
hogy kérjük az ég urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, körülbelül ez az 
az időszak, ami a tárca számára egy végtelenül fontos szerep lesz az 
elkövetkező időben. Számos honfitársunk jelenleg a közmunkaprogramban 
dolgozik, az a célunk, és az egyik legalkalmasabb szektor lehet a 
mezőgazdaság arra, hiszen itt mi pedig kétkezimunkaerő-hiányban 
szenvedünk, és az agrárágazat további fejlődését, megerősödését pontosan a 
munkaerő hiánya gátolja, ezért az a tervünk, hogy olyan eszközöket vessünk 
be, amelyek a közmunkaprogramból legalább 50 ezer közfoglalkoztatottat át 
tudnak irányítani a versenyszektorba, a mezőgazdaságba, az agrárium 
számára. Az a célunk, hogy ne csak a szezonális munkát segítsék ezek az 
emberek, hanem hosszú távú, kiszámítható megélhetést jelentsen számukra 
maga az agrárium, hogy itt tudjanak dolgozni, egy-egy családi gazdaságnál, 
beilleszkedve a családi gazdaság munkarendjébe, hasznos, alkotó tagjai 
lehessenek a magyar társadalomnak.  

Az ágazat fehéredése és a fogyasztás ösztönzése szempontjából fontos 
intézkedés az ütemezett általánosforgalmiadó-csökkentés. Az agrártárca a 
jövőben is fontosnak tartja a csökkentett áfakulcs további termékekre való 
kiterjesztését.  

Általános célkitűzés a mezőgazdasági ágazatok szervezettségének és 
önszabályozó képességének növelése annak érdekében, hogy az ellátási 
láncokban a viselt kockázatok és a megtermelt értékek arányosan oszoljanak 
meg. Nem tartható az az állapot, hogy minden kockázatot a termelők viselnek, 
éves szinten akár egy hízóállatba fordítják be a tőkét, majd elérkezik egy 
pillanat, amikor bevételhez jutnak, de azt előre senki nem tudja, hogy 
önköltségi ár alatt vagy fölött lesz-e éppen az a bevétel, majd innentől kezdve, 
amikor a gazdától elhajtják a jószágot vagy elviszik a terményt, onnantól 
kezdve mindenki teljesen kiszámíthatóan tud a maga árrésével kalkulálni, de 
azzal senki nem kalkulál, hogy mi lesz a magyar gazdával. Ezt a stabilizációt 
szeretnénk szolgálni a különböző intézkedésekkel, hogy ezek a kockázatok 
értékarányosan oszolhassanak meg a termelők, a felvásárlók és a kereskedők 
között.  

Az Agrármarketing Centrum közreműködésével megvalósulásra kerülő 
közösségi agrármarketing tevékenység révén célunk a tudatos fogyasztói 
magatartás, az egészséges táplálkozás elterjesztése, a környezettudatos 
termékválasztás, a hazai élelmiszertermékek preferenciájának, valamint a 
hagyományos és kézműves termékek ismertségének és kedveltségének 
erősítése mind a hazai, mind pedig a külpiacokon.  

Nagyon fontos a következő kérdés, az átlátható és kiszámítható belső 
élelmiszerpiac érdekében a termelői, feldolgozói és kereskedelmi 
kapcsolatrendszer fejlesztése, azaz a horizontális és a vertikális integrációk, 
szakmaközi szervezetek támogatása. A következő időszak hangsúlyos feladata 
az integráció megszervezése és segítése. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak 
önkéntes alapon működhet. Nagyon szeretném továbbá hangsúlyozni azt, 
hogy ez minden esetben a kistermelők érdekét kell hogy szolgálja, ugyanis ma 
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a piacra jutásra különböző esélyek és különböző lehetőségek vannak, a 
legkisebb termelők itt mindig hátrányt szenvednek. Azt szeretnénk elérni az 
integráció segítésével, támogatásával, kialakításával, hogy a legkisebb 
termelők piacra jutási esélye is ugyanolyan legyen, mint a legnagyobbé. Ennek 
az erőforrásnak a becsatornázása, a legkisebbtől a legnagyobbig való 
egybefűzése olyan erőtartalék a magyar mezőgazdaság és agrárium számára, 
amelytől nem lehet eltekintenünk, amelyet nem lehet mellőznünk, hiszen 
mindazt a kihívást, amely előtt állunk, csak így, ilyen összefogással és ilyen 
szervezettséggel fogjuk tudni megvalósítani az elkövetkező időszakban.  

Részt kell vennünk a nemzeti minőségrendszerek szabályozásának 
kialakításában és használatának elősegítésében, a meglévő rendszerek 
fejlesztésében, a szakmai segítségnyújtásban az előállítóknak, a különböző 
termelői együttműködéseknek.  

Részt kell vennünk és elő kell segítenünk a hatékony mezőgazdasági 
öntözés feltételeinek megteremtését, az öntözhető területek arányának 
növelését. Ma mintegy 103 ezer hektáron öntözünk, körülbelül 200 ezer 
hektár az a terület, ahol vízjogi engedéllyel rendelkező területeink vannak, és 
azt is tudjuk, hogy 400-500 ezer hektár közé tehető az az igény a magyar 
gazdatársadalomban, ahol öntözni szeretnének. Nagyon fontos az elkövetkező 
időszakban ezt az igényt kielégíteni. Ha versenyképes magyar mezőgazdaságot 
akarunk, az öntözés nélkülözhetetlen alapfeltétele annak, hogy sikeres legyen 
ez a tevékenység. Hogyan tudjuk ezt elérni? Mindenképpen szeretnénk 
nagyon szoros együttműködésben dolgozni a Belügyminisztériumban a 
vízügyi szakemberekkel. Szeretnénk elérni azt, hogy mindaz a feladat, ami a 
Belügyminisztériumban zajlik, azt tudja segíteni, hogy a gazdák 
harmonikusan hozzá tudjanak jutni az öntözővízhez. Mindaddig erkölcsi 
alapunk van az öntözésre, és mindaddig teljességgel lehetséges ez, amíg 
Magyarországról több vizet bocsátunk ki, mint amennyi beérkezik hozzánk, ez 
az az erkölcsi alapvetés, amellyel azt tudjuk mondani, hogy vízgazdálkodásra 
van szükség Magyarországon.  

Itt szeretnék két ágat nyitni ebben a kérdésben, mert nagyon sokszor és 
nagyon sok aggódó szót hallunk a felszín alatti vizek, az ivóvízbázisunk 
minőségének védelme kapcsán. Ez az egyik vízkivételi lehetőség. A másik 
viszont a felszíni vizek odavezetése, és én nagyon szeretném ezt a másodikat 
előtérbe helyezni és hangsúlyozni, hiszen a felszíni vizekkel való megfelelő 
gazdálkodással, azok becsatornázásával, odavezetésével, tárolásával egészen 
más klímaváltozást tudunk elérni. A legtöbb problémát ma – szakemberek 
ülnek itt, akik ezt nagyon jól tudják – a légköri aszály, a légköri szárazság 
okozza. A megfelelő felszíni vizek odavezetésével ezt máris csökkenteni 
tudjuk, tudjuk csökkenteni a klímának a káros hatásait, és az ozmózisnyomás 
segítségével mind-mind olyan lehetőséget tudunk adni a kapillaritás elvével, 
ami segíti a növényeink vízhez jutását. Azaz a feladat olyan víztározó 
rendszerek, tavak létesítése, amelyekben a tavaszi bőséges csapadékot fel 
tudjuk fogni, meg tudjuk őrizni, majd a nyári aszályos időben azzal 
megfelelően gazdálkodva, odavezetve a termőterületekhez megfelelő 
vízellátást tudunk biztosítani.  

Fontos, hogy együttműködések alakuljanak ki a gazdák között, hiszen a 
terület legelején és a legutolsó részén lévő gazdának is ugyanúgy hozzá kell 
tudnia férni ehhez a vízhez. Nagyon fontos az, hogy ezeket az 
együttműködéseket be tudjuk csatornázni, és megfelelő irányba tudjuk 
állítani, hiszen ha ezek az egyezségek nem köttetnek meg a gazdákkal, akkor 
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nehéz helyzetbe fogunk tudni kerülni. Én nagyon bízom abban, hogy sikerül 
mintaprojekteket kialakítani, hiszen ezek a mintaprojektek lehetnek majd 
kellő tanulságul mindazon gazdatársaink számára, akik öntözni szeretnének. 
Szeretnénk ezért olyan területeken öntözéses bázist megvalósítani, amelyek 
mintául szolgálhatnak, amelyek például szolgálhatnak más területeken élő 
gazdatársaink számára is, tehát elindulni kisebb projektekkel, és azokat 
kiterjeszteni azok tanulságai levonása után egész országos szintre.  

Az állattenyésztés terén egy új, a mai kor követelményeinek mindenben 
megfelelő, az uniós állattenyésztési rendelet által szabott keretek között az 
ágazat érdekeit messzemenőkig segítő és védő szabályozási környezetet és az 
ehhez kapcsolódó programok megalkotását tűztük ki célul. A 
növénytermesztési ágazatban kiemelkedő a Nemzeti Fehérjetakarmány 
Program végrehajtása, amelynek a legfőbb célja hazánk szójaimport-
függőségének a kiváltása annak érdekében, hogy az állattenyésztési ágazataink 
számára minél több hazai előállítású, GMO-mentes fehérjeforrást tudjunk 
biztosítani. A megfelelő takarmányellátás az egész állattenyésztésünk alapja, 
és azt kell mondjam, hogy nagyon sok változás megy végbe jelen pillanatban a 
növénytermesztési ágazatban is, hiszen a kukoricánk, a kukorica egyre inkább 
ipari növénnyé avanzsál, és vigyáznunk is kell, hogy megtartsuk azt az 
egyensúlyt, amely még az állattenyésztés számára a legalapvetőbb gabonának 
tudja megőrizni a kukoricát, hiszen tudjuk azt, hogy az ipar mindig magasabb 
áron lesz képes megvásárolni a kukoricát, mint az állattenyésztés, ezért a 
megfelelő arányra tehát vigyázni kell. Ugyanakkor nagyon fontos az a 
melléktermék, amely a kukorica ipari feldolgozása során keletkezik, és az az 
egyik kulcsa a Brazíliából vagy Dél-Amerikából származó importszója 
kiváltásának is, hiszen mindezen melléktermékek, a DDGS, a CGF, ezek mind-
mind magas fehérjetartalmú takarmányok, és ezek megfelelő receptúrázása 
után az állattenyésztés szolgálatába állíthatók, és azt kell mondjam, hogy 
mivel olcsóbb az előállítási lehetősége, mint az importszójának, ezzel a 
versenyképességünk növekedéséhez megint csak egy lehetőséget tud 
biztosítani.  

Kiemelkedő célként fogalmazódik meg a gyümölcstermőhelyi kataszteri 
nyilvántartás rendszerének és a kataszteri minősítéseknek az átdolgozása, a 
jelenkori agrárdigitalizációs kihívásoknak történő megfeleltetése, továbbá 
ehhez kapcsolódóan egy mindenki számára elérhető térinformatikai 
nyilvántartás létrehozása.  

A következő években a minisztérium stratégiai célja a környezettudatos 
mezőgazdasági termelés ösztönzése, amelynek során egyaránt figyelembe kell 
vennünk a klímaváltozás hatásait a mezőgazdaságra, valamint a 
mezőgazdasági termelés hatását a környezetre. Ennek keretében kiemelt cél a 
mezőgazdaság károsanyag-kibocsátásának csökkentése, a talajkímélő és 
talajmegújító technológiák, valamint a hatékony öntözési módszerek 
terjesztése. A fenntartható mezőgazdasági termelés eléréséhez szükséges 
továbbá a vidéken élő kis- és közepes méretű mezőgazdasági termelők 
számára a megfelelő szabályozási környezet kialakítása.  

Az elkövetkező évek fontos kihívása az ágazat kutatási és innovációs 
aktivitása erősítése, ösztönzése, ezen keresztül a magasabb hozzáadott értékű 
termékek előállításának és magasabb kereseti szintet biztosító munkahelyek 
létrejöttének az elősegítése. Folytatni és fejleszteni kell a megkezdett 
szakdiplomáciai és koordinációs tevékenységet annak érdekében, hogy a hazai 
kutatóhelyek és innovatív vállalkozások minél több forráshoz jussanak a 
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közvetlenül Brüsszelből elnyerhető kutatási-fejlesztési pályázati 
támogatásokból. Azért tartom ezt nagyon hangsúlyosnak, mert szeretnék egy 
példát mondani önöknek, amin mindenképpen változtatnunk kell. Nagyon 
nagy erőfeszítéseket folytatunk pontosan a szójatermesztésben itt 
Magyarországon, hogy minél nagyobb mértékben ki tudjuk váltani a GMO-s 
szóját Dél-Amerikából, ugyanakkor nincs meg a feldolgozói háttere. Mi 
történik jelen pillanatban? A kiváló minőségben előállított GMO-mentes 
szóját kivisszük a szomszéd országba, ott feldolgozzák, majd a feldolgozott 
terméket Magyarország jóval magasabb áron visszavásárolja. Ez szerintem egy 
nagy veszteség számunkra. Azon kell lennünk, hogy minden magyar, 
Magyarországon előállított alapanyagot, nyersanyagot feldolgozhatóvá 
tudjunk tenni, ezért nagyon remélem, hogy az új Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal közösen olyan élelmiszeripari beruházásfejlesztéseket 
tudunk elindítani, amelyek jóval megnövelhetik a jelenlegi feldolgozottsági 
szintű és színvonalú magyar mezőgazdasági termékek arányát az 
agrárszektorban.  

A Magyar Államkincstár mezőgazdaság- és vidékfejlesztési támogatási 
szerve által egyes meghatározott jogcímek esetében hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni jogorvoslati eljárások lefolytatása továbbra is kiemelt feladat, és 
ezen terület minisztériumon belüli működése tovább segíti a hatékony, a 
termelők érdekeit jobban védő jogalkalmazást, és ez azért fontos, mert így a 
gyakorlati visszacsatolások útján pedig segíti a jobb minőségű jogalkotási 
munkát – azaz sikerül a minisztériumnak a másodfokú döntések feletti 
joggyakorlást visszaszereznie és becsatornáznia a mindennapi munkájába.  

Nagyon szeretnék még beszélni önöknek egy nagyon fontos munkáról, 
amelyet mindenképpen célkitűzésként tűztünk ki a minisztérium számára, és 
amely a versenyképességet javíthatja, ez pedig a közös osztatlan földterületek 
és tulajdonviszonyok felszámolása. Jelen pillanatban 1 millió hektár az 
érintett területek nagysága, 300 ezer tulajdonost érint, és mintegy 60 ezer 
helyrajzi szám van ebben érintve. Az elkövetkező időszak egyik 
kulcsfontosságú kérdése lesz, hogy hogyan tudjuk ezt a tulajdonformát 
felszámolni és megszüntetni. Vannak tapasztalataink a Vas megyei 
mintaprojektekkel kapcsolatosan, de arra kérem kormánypárti és ellenzéki 
képviselőtársaimat is, hogy segítsék azt a jogalkotási formát, amellyel ezt a 
tulajdonviszonyt meg tudjuk szüntetni a magyar agráriumban, hiszen a közös 
osztatlan, valljuk be, nagyon sokszor gátja a sikeres mezőgazdasági 
termelésnek. Ebben partnerséget és segítségek kérek mind kormánypárti, 
mind ellenzéki képviselőtársaimtól. 

A következő nagyon fontos, stratégiai szempont a gazdálkodói 
generációváltás elősegítése, hiszen ahhoz, hogy a vidéki életformát fenn 
tudjuk tartani, ahhoz, hogy a fiataljainkat az agráriumhoz tudjuk kötni, ahhoz 
számos intézkedést és számos támogató intézkedést kell a jövőben 
megtennünk. Óhatatlan – 50 év fölötti a magyar őstermelői közösség nagy 
része –, hogy ahhoz, hogy vidékeink fenntarthatóak legyenek, hogy falvaink 
fenntarthatóak legyenek, és ott élet legyen, ahhoz a fiataloknak olyan 
életpályát kell tudnunk felmutatni, és olyan lehetőségeket kell tudnunk 
felmutatni, amelyek nemcsak egy szebb környezetet, jobb életlehetőséget, 
életkörülményeket biztosítanak számukra vidéken, hanem természetesen jobb 
megélhetési forrást és több jövedelmet is.  

Nem képzelhető el, hogy azon célkitűzések érdekében, amelyek 
előttünk állnak az elkövetkező időszakban, hogy a mezőgazdaságot ne 
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tudásalapú mezőgazdasággá építsük és használjuk. Mindannak a tudásnak, 
amely a különböző kutatóintézetekben, egyetemeken, az Akadémián vagy akár 
a szakképző intézményekben vagy a gazdák hagyományaiban, 
tapasztalataiban rejtezik, annak a becsatornázása a teljes mezőgazdaság 
számára nélkülözhetetlen. Szükséges, hogy ezeket az ismereteket be tudjuk 
ide csatornázni.  

Azt is el kell mondjam, hogy önmagában a magyar agrárium nem képes 
megoldani az előtte álló feladatot, szükséges a társtudományok 
beintegrálódása mindazon folyamatokba, amelyek versenyképessé teszik ezt 
az ágazatot, hiszen a digitalizáció, a robotikatechnika, a precíziós 
mezőgazdaság mind-mind olyan műszaki fejlesztéseket, olyan integrációt 
igényel ebben az ágazatban, amelynek a bevételétől, használatától nem 
tudunk eltekinteni. Ahhoz, hogy ez az ágazat sikeres legyen, és meg tudjon 
felelni az előtte álló kihívásoknak, azokat a társtudományokat és kutatási 
eredményeket bizony alkalmazni kell, mert csak így fogunk tudni megfelelni 
ezeknek a kihívásoknak.  

Egy nagyon fontos szegmensről szeretnék még beszélni, ez pedig a 
középiskolai képzés, ami a tárca irányítása alatt van. Elindultunk a duális 
képzés irányába, nagyon szeretném a jövőben sokkal inkább kiszélesíteni a 
termelők és a tanulók egymáshoz való viszonyát, az együttműködését már a 
tanulóévek alatt. Azt szeretném elérni, hogy egy-egy hallgató, egy-egy tanuló, 
amikor kikerül az iskolából, már olyan munkahelyre kerülhessen, ahol addig a 
gyakorlatait végezhette, hogy aki alkalmazza őt, az tudja, hogy milyen tanulót, 
milyen gyakornokot tud magához odavenni. Itt bizony a termelői szektornak, 
a versenyszférának áldozathozatalra lesz szüksége ösztöndíjakban, 
tandíjakban, munkaruhákban, tanulmányi utakban, és lehetne sorolni 
mindazt az ösztönző erőt és azokat az ösztönzési lehetőségeket, amelyekkel 
ma a fiatalokat az agrárium irányába tudjuk vonzani. Hiába mondjuk azt, 
hogy a mezőgazdaság stratégiai ágazat, ha nem tudjuk a fiataljainkat 
meggyőzni arról, hogy valóban az. Hiába mondjuk, hogy óriási kihívások előtt 
áll, ha a fiatalok nem akarnak ebben részt venni. A mi generációnk 
önmagában nem lesz képes ezeket a feladatokat megoldani. Az egyik 
legfontosabb kihívásunk, hogy hogyan tudunk fiatalokat inspirálni és 
ösztönözni arra, hogy a magyar agrárium szolgálatába állítsák az életüket.  

Egy másik nagyon fontos fejlesztési irányról szeretnék még szólni, ez 
pedig az üvegházak és a melegházi kertészetek lehetősége. Ha egy mondatot 
mondanék, akkor azt mondanám, hogy szeretném megduplázni ezeknek az 
arányát. Ha van munkaerő-igényes ágazat, ha van versenyképes szektor, 
akkor azt kell mondjam, hogy ez az. A gasztronómia változásával, az igények 
és a kereslet növekedésével óriási igény is van rá. Az elfogadhatatlan, hogy a 
Magyarországon megjelenő primőrök nagy része külföldről érkezik. Van 
magyar szabad kapacitás, és azt szeretnénk elérni, hogy olyan ösztönző erőket 
tudjunk becsatornázni ebbe az ágazatba, amelyek elérik azt, hogy teljes 
egészében magyar ellátottsággal tudjuk a tavaszi primőröket a magyar 
háztartások asztalára odatenni. Hiszen geotermális energiában gazdag ország 
vagyunk, érdemes megfontolni, hogy hogyan tud a kormány úgy támogatást 
nyújtani, hogy pontosan a legnagyobb eszközigényű beruházást megelőlegezze 
a gazdák számára, azaz hogy termálkutakat biztosítson rendelkezésre, és majd 
csak a meleg vizet kell onnan a gazdáknak megvásárolniuk. Ez egy olyan 
kiindulási pont lehet, amely ennek az egész ágazatnak a megújulását és 
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térnyerését jelentheti, és nagyban jelentené a versenyképességünk 
növekedését az elkövetkező időszakban. 

A precíziós gazdálkodásról is hadd szóljak néhány szót, hiszen nem 
tekinthetünk el tőle akkor, amikor szeretnénk környezettudatosan 
gazdálkodni. Hiszen a precíziós gazdálkodás pont azt teszi lehetővé, hogy csak 
annyit szennyezzünk a környezetünkön, csak annyi méreganyagot juttassunk 
ki, amennyi éppen szükséges. Nagyon lényeges kérdés és nagyon nagy 
kincsünk a talaj tápanyagtartalma, ennek a megőrzése a záloga – mivel egy 
korlátos jószágról beszélünk – a magyar mezőgazdaság további 
teljesítménynövekedésének. Jobban állunk, mint a nyugati barátaink, 
ugyanakkor kellő intő jel is számunkra, hogy milyen folyamatok zajlottak le az 
EU többi országában a termőképesség vonatkozásában. Magyarországon is 
intő jel, hogy 50 év alatt a talaj tápanyagtartalma és a mikroorganizmusok 
száma a 10 százalékára esett vissza a talajban. Az ezzel a kérdéssel való 
foglalkozás, ennek a kezelése nem tűr halasztást pontosan az ökológiai 
egyensúly fenntartásában, és pontosan ezért lesz szükséges az állattenyésztési 
ágazat komoly erőkkel történő fejlesztése, mert nem nélkülözhető mindaz a 
szerves trágya, amely ebben az ágazatban keletkezik. Az állattenyésztés és a 
növénytermesztés egyensúlya ökológiai egyensúlyt is tud majd biztosítani a 
magyar mezőgazdaság számára.  

És ha már volt szó a kutatás-fejlesztésről, innovációról, hadd jelentsek 
önöknek egy kezdeményezést! Magyarország kezdeményezésével a visegrádi 
és más középkelet-európai országok agrárminisztériumának a részvételével 
létrejött az úgynevezett BIOEAST együttműködés, amely immár szervezett 
formában képes megjeleníteni és közvetíteni a makrorégió közös kutatási-
fejlesztési igényeit és terveit a brüsszeli döntéshozatal irányában. Ez követlen 
brüsszeli forrás, mintegy 10 milliárd eurós alap. Az Európai Unióban is értik, 
hogy a mezőgazdaság mennyire stratégiai ágazat, és ezért biztosítják azt a 
forrást, amit be tudunk csatornázni a kutatás-fejlesztési alapokba, és én 
nagyon remélem, hogy a magyar kutatás-fejlesztési hálózatok megfelelő 
célkitűzéssel képesek lesznek minél nagyobb forráshoz hozzájutni ezen 
keretből.  

Említette az elnök úr is, és szeretnék is arról beszélni, hogy az 
elkövetkező időszakban az eddigi Földművelésügyi Minisztérium 
tevékenysége kiegészül a vidékfejlesztési feladatokkal. Ezentúl a 
vidékfejlesztéssel kiegészítve fog az Agrárminisztérium dolgozni, a vidékért, az 
ott élő emberekért szerves egységben kívánunk minél hatékonyabban dolgozni 
és minél több problémát megoldani, amely ránk hárul. A 2014 és ’20 közötti 
uniós programozási időszakban közel 1300 milliárd forint került 
elkülönítésre. A vidékfejlesztési politikánk stratégiai célja a vidék 
népességmegtartó képességének fokozása érdekében a vidéki életkörülmények 
javítása.  

Kiemelt cél az agrárgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességének 
javítása, egyúttal a vidéki munkahelyteremtés, a vidéki munkahelyek 
megőrzése a mezőgazdaságban. Emiatt főként a munkaerő-igényes ágazatok, 
mint például az állattenyésztés, a kertészet és az élelmiszer-feldolgozás 
támogatása kerül előtérbe. A források a többi uniós tagállamhoz képest 
kiemelkedően magas arányban, több mint 50 százalékban a beruházásokra 
lettek elkülönítve, a beruházási források 80 százaléka pedig a kis és közepes 
családi gazdaságok fejlesztéseit szolgálja. A kormány szándékainak 
megfelelően Magyarországon egy olyan agrárvidék-fejlesztés valósul meg, 
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amely a nagybirtokok helyett a mikro, kis- és közepes vállalkozások, a családi 
gazdaságok érdekeit szolgálja. Ez nem jelenti azt, hogy a nagyüzemek 
kizárásra kerülnek a támogatottak köréből, de fontos, hogy mindenki 
arányosan részesüljön, és pontosan ezért a támogatásból részesülők köre 
bővülhessen. A kormány fejlesztéspolitikai céljainak megfelelve a teljes keret 
több mint 95 százalékára, jelenleg mintegy 1237 milliárd forintra már 
megszülettek a támogatói döntések is.  

Néhány ágazati kérdést hadd vessek fel még itt önöknél!  
A horgászat, halgazdálkodás területe. A magyar kormány 2010-ben 

határozott arról, hogy megvédi a hazai vizek élővilágát, azon belül is kiemelten 
a természetes vizeink őshonos halállományait. Az Országgyűlés elsöprő 
többséggel szavazta meg azt a törvénymódosítást, amely 2016. január 1-jétől 
megszüntette a természetes vízi kereskedelmi célú halászatot, ezzel végképp a 
horgászat irányába mozdult az érintett vízterületek hasznosítása. Fontos 
célkitűzésem, hogy a természetes vízi horgászati célú halgazdálkodás tovább 
fejlődjön, és ezzel összefüggésben a kiemelt jelentőségű munkaterületek, 
mintaterületek környezetének legyen rehabilitációja és a hal élőhelyének 
fejlesztése, az állami halőri szolgálat eszközellátottságának, szakmai 
munkájának fejlesztése történjen meg. A „Minőségi magyar hal” védjegy újabb 
haltermelőkre, halfeldolgozókra, valamint egyes haltermékekre történő 
kiterjesztése szintén kiemelt feladat, csakúgy, mint a halfogyasztás 
népszerűsítése, illetve a horgászturisztikai beruházások ösztönzése.  

A vadgazdálkodásról azért szeretnék néhány szót váltani, hiszen 2021-
ben vadászati világkiállítást rendez Magyarország, és ennek a sikeres 
előkészítése, megvalósítása kiemelt feladat a minisztériumunk számára is. A 
vadkárok kezelése, a megfelelő jogszabályi környezet megalkotása szintén 
nem tűr halasztást. Az afrikai sertéspestis megjelenésével és terjedésével 
kapcsolatos problémák kezelése szintén komoly erőfeszítést igényel. A vad-
gépjármű ütközésekből eredő károk egységes rendezése érdekében szükséges 
együttműködés kialakítása a biztosítótársaságokkal, javaslattétel új biztosítási 
forma általános bevezetésére. 

Az erdőkkel kapcsolatosan hadd jegyezzek meg annyit, hogy 
mindenképpen célunk az erdősített területek számának, területének növelése, 
szeretnénk elérni a jelenlegi 21-ről 27 százalékra történő növelését, erre a 
Kaán Károly-program elindítását tervezzük. A Nemzeti Erdőstratégiában 
meghatározott célkitűzéseket szeretnénk folytatni. Egységes erdészeti 
hatósági és tervezési rendszer szervezetszintű kialakítását, az elektronikus 
ügyintézés és adatelérhetőség biztosításához szükséges informatikai 
keretrendszer fejlesztésének szakmai irányítását. Az erdészeti környezeti 
nevelési tevékenység szélesítését, az erdei iskolák hálózatának fejlesztését, a 
fenntartható erdőgazdálkodás és ágazat megismertetését a társadalommal. 
Szeretnénk termőhelyfeltárási aktualizálást végezni, hogy hol tudunk új 
területeket találni az erdősítésre. A magánerdő-gazdálkodási támogatási 
jogcímek bővítésével szeretnénk a tulajdonosoknak kedvezni, és az ő 
elvárásaikat figyelembe venni. A 22 állami erdőgazdasági társaság 
vagyongazdálkodási módszereinek hatékonyságnövelésével jobb 
eredménygazdálkodásra szeretnénk késztetni az erdőgazdaságokat. Az 
erdőgazdálkodás technológiai fejlesztésével, a versenyképesség növelésével, a 
fokozódó munkaerőhiány kiváltásával, a szakképzett munkaerő helyben 
tartásával kívánjuk mindezt támogatni. A hazai feldolgozóipar alapanyag-
ellátásának biztosításával, a megtermelt fa hozzáadott értékkel, magasabb 
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fafeldolgozottság melletti értékesítéssel mind-mind a jövedelmet szeretnénk 
biztosítani. A nyitott erdő megvalósításával, a társadalom számára az 
erdőgazdasági társaságok közjóléti, turisztikai aktivitásának növelésével, 
illetve az önkormányzatok és az állami erdészetek együttműködésének 
erősítésével – mint a szociális tűzifaprogram – mind-mind az erdészetek és a 
társadalom szorosabb kapcsolatát kívánjuk segíteni.  

Egy nagyon fontos kérdéskörről szeretnék még beszélni, amely a 
minisztériumunkban van, ez pedig az élelmiszer-biztonság kérdése. Nem 
nélkülözhető az elkövetkező időben ennek a területnek az erősítése, hiszen a 
magyar élelmiszerek egyik kiválósága pontosan abból ered, hogy ellenőrzött és 
nagyon szigorú szabályrendszer alapján történik minden forgalomba hozatal. 
Akkor, amikor azt hallhatjuk a hírekben, a televízióban, a rádióban, hogy az 
ellenőrző hatóság milyen visszaéléseket tárt fel, akkor mindig örüljünk annak, 
hogy résen van a hatóság, és teszi a dolgát, és nagyon remélem, hogy minden 
egyes ilyen intézkedés elriasztó hatással van az újabb ügyeskedőkre vagy a 
csalókra. Nem lehet hagyni azt, hogy büntetlen legyen minden ilyen 
cselekedet, sokkal hangsúlyosabban és határozottabban kell fellépni, hiszen a 
társadalom alapvető egységét, az embert veszélyeztető kérdéskörről 
beszélünk, nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy az élelmiszer-biztonsági 
kérdés egyre inkább nemzetbiztonsági kérdés is, és ennek megfelelő 
hatókörrel és hatással kell hogy fellépjünk vele szemben. Természetesen 
ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, olyan laborfejlesztéseket, laboratóriumi 
fejlesztéseket kell tudnunk eszközölni a Nébih rendszerében, amelyekkel 
vezető szerepet, állami ellenőrző szerepet tud vállalni a magyar 
élelmiszerminőség ellenőrzésében.  

A másik ilyen nagyon-nagyon fontos kérdésünk, hiszen a sikeres 
tenyésztés alapja mindig az egészséges állat, hogy egyre inkább hallunk róluk 
és megtapasztaljuk azon betegségeket, amelyek Magyarországon is felütik a 
fejüket, és komoly gazdasági jelentőségű tényezővé lépnek elő. Ilyen a 2016-os 
esztendő egyik legnagyobb állategészségügyi problémája, a magas 
patogenitású H5N8 típusú madárinfluenza-járvány elleni küzdelem, amely 
2017-re is áthúzódott. 2017. áprilisig a Nébih állategészségügyi diagnosztikai 
laboratóriumába több mint 104 ezer minta érkezett, 2,67 millió baromfi került 
leölésre, és az állattartóknál jelentkező közvetlen kár meghaladta a 11 milliárd 
forintot, a védekezésre fordított költség ezen felül még plusz 2 milliárd forint 
volt. Nagyon komoly problémákat vet fel tehát az állategészségügy helyzete és 
annak javítása.  

Az elkövetkező időszak egyik legnagyobb kihívása az afrikai sertéspestis 
magyarországi terjedésének megfékezése és a járvány gazdasági kártételének 
minimalizálása kell hogy legyen. Arra szeretném kérni a jelenlévőket, hogy 
nagyon komoly feladatok előtt állunk, és nagyon komolyan dolgozik a magyar 
állategészségügyi rendszer azon, hogy gazdaságikár-mérséklésbe fogjon, 
nagyon komoly programot kell indítanunk azért, hogy az afrikai sertéspestis 
által okozott kárt hogyan tudjuk minél jobban visszaszorítani, szerencsére 
eddig Heves megye egy bizonyos településén lokalizálva tudtuk megtartani. Ez 
is nagyon komoly intő jel számunkra, hiszen akkora ugrást a határtól nem tud 
tenni, hogy a vaddisznóba odakerüljön. Ez megint csak a migrációnak, egy 
vendégmunkásnak köszönhető, hiszen egy eldobott szendvics vagy 
ételmaradék vélhetően az, amit egy vaddisznó talált, elfogyasztott, és innen 
indul a fertőzés góca. Nagyon komoly feladatunk, és komoly állategészségügyi 
kihívás, hogy hogyan tudjuk lokalizálni mindezt, és hogyan tudjuk ott tartani 
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azon a területen a fertőzött vaddisznókat, ami megakadályozza a házi sertésre 
való átterjedését. Szeretném jelezni önöknek, hogy az állategészségügyi 
intézkedések hatására házi sertésben eddig szerencsére nem kimutatható, 
tehát a tenyésztett állományainkat nem veszélyezteti ez a betegség, és ahhoz 
szeretnék partnerséget kérni önöktől, hogy ne dramatizáljuk túl, ne rémisszük 
el a fogyasztókat, hiszen nagyon komoly piaci versenyben vagyunk más 
országokkal szemben, és a piaci pozícióinkat védeni kell, ezen dolgozunk, és 
minden eszközzel azon vagyunk, hogy hogyan tudjuk a magyar 
sertéstenyésztési ágazatot ért veszteséget a minimálisra csökkenteni. A 
főállatorvos úr égen-földön azon küzd, hogy hogyan tudja a távol-keleti 
partnerekkel is elfogadtatni, bemutatni a magyar védekezés szabályait, hogy 
megnyíljanak ezek a piacok, a Mangalicatenyésztők Országos Szövetségétől 
jelezték, hogy Kanadában nyílt új piac a mangalica számára, tehát próbálunk 
mindent elkövetni azért, hogy mindaz a kár és veszély, amit az afrikai 
sertéspestis jelent, az ne rengesse meg alapjaiban a magyar sertéstenyésztést.  

Méhész vagyok, nem fogom tudni megúszni azt a kérdést, ami a 
neonikotionidokról szól, és erről szeretnék a végén még néhány szót mondani. 
Mivel megtalálták azt a hatóanyagot, amely kiváltja a neonikotionidok 
használatát, ezért Magyarországon is betiltásra kerül ennek a szernek a 
használata, tehát szeptembertől a repcevetőmag-csávázásra már nem kell 
ilyen engedélyt kiadni, és minden további nélkül neonikotionidok nélkül fog 
tudni a magyar repcetermesztés vagy a magyar mezőgazdaság működni a 
jövőben, azaz mindaz a küzdelem, amely a magyar méhészek és a 
vetőmagtermesztők között lezajlott, az megoldódni látszik. Feltehetik a 
kérdést, hogy miért volt eddig erre szükség. Azért, mert mindaz a szer, ami 
eddig ismert volt, az tízszer-tizenötször mérgezőbb hatást fejtett ki a 
környezetre, mint maguk a neonikotionidok. Ennek a szabályos felhasználása 
így minimalizálta azt a veszélyt, amely a mezőgazdaságra vagy a beporzó 
rovarokra nézve megjelenhetett volna.  

Én azt remélem, hogy mindezen rövid felvázolással, amely a magyar 
mezőgazdaság jelenlegi és a jelenlegi helyzetből kiindulva a közép- és hosszú 
távú irányait meghatározza, ezt sikerült önök előtt ismertetnem. Azt remélem, 
hogy érzik azt a helyzetet és azt az állapotot, amely együttműködésre késztet 
minket, együttműködésre készteti a magyar agrárszektor minden dolgozóját, 
abban minden résztvevőt, mert minden egyes hozzáadott értékre szükség van 
a magyar mezőgazdaság sikere érdekében. Én ehhez a munkához keresek 
szövetségeseket, és ehhez a munkához kérem az önök támogatását is. 
Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszterjelölt úr tájékoztatóját, amely 
elég széleskörű volt, úgy gondolom, akik itt szakmabeliek vagyunk, ezt látjuk. 
És míg képviselőtársaim gondolkodnak a kérdéseken, addig hadd tegyek fel 
gyorsan, röviden néhány kérdést, gondolatot!  

Az Agrármarketing Centrumot említetted, miniszterjelölt úr – örülünk 
neki, hogy hosszas kacskaringó után ez is visszakerült az FM környezetébe. Itt 
van egy sánta láb, ez pedig a szőlő-, bormarketing kérdése. Ezt tisztázni 
kellene a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, hiszen ez ott maradt, és ez 
önmagában nem gond, ha komplex stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai 
Ügynökség a szőlő, bor kérdésében imázsépítés és egyéb területen, de a hazai 
rendezvények, borászati szakmai rendezvények támogatása így két szék között 
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a pad alá esett, magyarán az AMC azt mondja, hogy nem a feladatköre, a 
Magyar Turisztikai Ügynökség pedig azt mondja, hogy ő csak stratégiai 
imázsalkotással, stratégiai kérdésekkel foglalkozik a marketing területén, 
illetve a nemzetközi rendezvényeken való részvételt is finanszírozza a Magyar 
Turisztikai Ügynökség. Ez egy kicsit rendezetlen maradt így, át kellene 
gondolni, hogy hogyan tovább.  

Az öntözés kérdéskörében hadd említsem meg egy rendezetlen 
ügyünket! 2018. december 31-éig a fúrt kutak kérdésében a gazdáknak, 
kiskerttulajdonosoknak feladatuk van a jelenlegi élő jogszabályok alapján. 
Nem rendeztük, hogy ez a feladat milyen körben kire terjed ki, egy 
szándékunk van a könnyítésre, de a jogszabályi hátteret kétszeri nekifutásra 
sem sikerült megvalósítani. Jelenleg egyébként egy több képviselő által 
benyújtott jogszabályunk sorban áll a parlament előtt. Itt azért hadd 
válasszam szét, hogy amivel többet foglalkoztunk, az a háztáji kiskerti célú 
öntözés, ennek az egyszerűsítése, de van egy testesebb, az általad is említett 
mintegy 110 ezer hektárt öntöző gazdálkodók, a gazdasági célú öntözés 
kútjainak a kérdésköre, amelynél egy kútnak az engedélyezése nyolcszázezer-
egymillió forint környékén van. Ezt is újra kellene azért gondolni, hogy ez 
milyen költségeket indukál a gazdálkodók felé, és van-e értelme, melyek azok 
a hatóságok, amelyek ilyen költségekért dolgoznak. Hat-nyolc hatósághoz kell 
egyébként az engedélyt benyújtani, mire végre egy ilyen gazdasági célú kút 
engedélyezésére, annak az ügymenetének a végére pont kerül.  

A GMO-kérdésben úttörők vagyunk, ezt továbbra is vinnünk kellene, és 
nagyon komoly kihívás az, amit megindítottatok az államtitkárságod alatt az 
előző ciklusban, miszerint nemcsak a növénytermesztésben akarunk GMO-
mentesek lenni, hanem az állati takarmányozásban is. Ez az igazi kihívás, és 
itt még nem sikerült kiváltani a GMO-s importszóját, ami ezeknek a 
felnevelendő állatoknak a fehérjeszükségletére van. Jelezted is, miniszterjelölt 
úr, hogy milyen problémák vannak, hogy szóját termelünk nagyon klasszat, 
azt aztán külföldre szépen el is adjuk magasabb áron, mert a feldolgozó 
kapacitásunkban hiány van, meg a GMO-mentes szója sokkal drágább, mint a 
GMO-s, ez a helyzet állt elő, jobban megfizetik. Mi ezt már régen tudtuk, azért 
mondtuk, hogy GMO-mentes növénytermesztést kell folytatni, most ezt sajnos 
a piac is visszatükrözi, hogy a mi árunkat keresik, de a fehérjét viszont meg 
kell találnunk valahol, mert a végcél a fogyasztó.  

Én már többször nekifutottam ennek a kérdésnek, és ha most 
szövetségest keresel a munkádban, hadd ajánljak egy együttműködést, mely 
szerint rendkívül rafinált az EU szabályozása a GMO-s élelmiszerek jelölése 
tekintetében, például a tömlős töltelékáruk, parizerek, virslik tekintetében 
szinte lehetetlen megnézni, hogy azok tartalmaznak-e GMO-s szóját. 
Mindegyik tartalmaz, ezt most röviden összefoglalom, csak szépen a tömlőre 
van mikrobetűkkel ráírva, azt szépen felszeletelik egymilliméteresre az 
eladóhelyeken, tehát a fogyasztó soha az életében meg nem tudja, hogy miről 
van szó – és még sorolhatnám a jelölés rafinériáit. Sajnos ez elől nem tudunk 
kitérni, mert ez egy uniós, központi direktíva alapján megy, tehát nem 
nemzeti szabályozásba tartozik a jelölés kérdése, ez egy súlyos kérdés, de ezt 
most nem tudjuk kivenni. Ezért én azt mertem javasolni, és ezt forszírozom, 
hogy bízzuk a fogyasztóra a döntést, hogy GMO-s élelmiszert akar enni, vagy 
nem, ehhez viszont az a javaslatom, hogy egy és ugyanazon a polcon GMO-s és 
nem GMO-s élelmiszer nem szerepelhet, azaz elkülönített polcokra kellene 
tenni a GMO-s élelmiszert és a nem GMO-s élelmiszert, szép nagy táblákkal 
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meg kellene jelölni, hogy itt a GMO-sok, itt meg a nem GMO-sok vannak, 
aztán majd a fogyasztó eldönti, hogy melyikhez megy oda – én tudom már, 
hogy melyikhez fog odamenni. Ez viszont azt jelenti, hogy majd az élelmiszer-
termelők is rájönnek, hogy nem szabad élelmiszerbe adalékanyagként GMO-s 
terméket tenni, tehát kiszorítjuk, ösztönözzük az élelmiszer-termelőket, hogy 
ők is menjenek el szépen a GMO-mentes élelmiszer-termelés felé. Tehát 
polcrendszerrel oldanám meg, mert a jelölésrendszerbe nem tudunk 
belenyúlni, mert az központi, EU-s direktíva alapján van. Vagy ha vesszük a 
bátorságot, akkor induljunk neki, de az egy nem kis feladat lesz, ezt már 
sajnos tudjuk. 

A negyedik, nagyon rövid felvetés, hogy az osztatlanközös-
birtokpolitikában rendkívül szeretnénk támogatni téged, miniszterjelölt úr. 
Én ’98 óta vagyok tagja ennek a bizottságnak, ’98 óta a meghallgatásakor 
minden miniszter elmondta azt, hogy ez a legfontosabb feladat, az osztatlan 
közös megoldása – hát, maradt még nekünk is feladatunk ebben, ezek szerint 
neked is. De emellett még egy apróságot hadd tegyek hozzá, ami a gazdákat 
majdnem ilyen súllyal érinti, ez pedig a birtokösszevonás kérdésköre. Az apró, 
de önálló helyrajzi számon lévő kis birtoktestek, amelyek fizikailag egy 
területen vannak, de legalább 30-40 helyrajzi számon, és olyan nagy összegű 
adminisztratív költségeket kell fizetni ma egyébként ezért a 
birtokösszevonásért, hogy nem vállalják a gazdák. Ennek következtében, 
állítom, tízszeres-húszszoros adatmennyiséget használ ma a gazdálkodó és az 
államigazgatás, a földhivatalok, miközben simán le lehetne redukálni a 
helyrajzi számok darabszámát a birtokösszevonással, de anyagi okok miatt 
egyszerűen nem csinálja meg senki jelen pillanatban – hogy néhány technikai 
kérdéssel is hadd gazdagítsam majdani munkásságodat! 

Most, mivel elsőként én szólaltam meg, ezért ha ellenzéki képviselő 
jelentkezik… (Jelzésre:) Igen, az alelnök úr. Magyar Zoltánnak adok szót. 

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

elnök úr. Köszönöm a miniszterjelölt úrnak is a valóban részletes és szinte 
minden területre kiterjedő beszámolóját. Csak egy zárójelet hadd nyissak meg 
itt az elején, csatlakozva az elnök úrhoz, hogy amikor először hallottam, hogy 
a bizottságunkban nem lesz baloldali képviselő, én is ledöbbentem, ez még 
politikai élcelődésre és helyet vagy okot adhatna, de annyira szomorú, hogy 
még ehhez sincs kedvem, tényleg döbbenetes. Harminc év alatt ilyen nem 
fordult elő.  

Visszatérve a beszámolóhoz: tartalommal feltölteni a minisztériumot, 
szerintem ez lesz a leendő miniszter úr egyik nagy feladata, és ez fogja majd 
bebizonyítani azt, hogy az ő minisztersége sikeres volt-e, vagy nem, hiszen 
lássuk be itt egymás között, hogy a jelen állapotában a szaktárca gyakorlatilag 
egy hungarikumbizottság, és semmi érdemi döntés nem született ott, 
gyakorlatilag a szakma szereplői hónapokig észre sem vennék, ha jelenleg 
megszűnne a minisztérium. Úgyhogy nagyon szorítok azért, hogy a miniszter 
úr ezzel szemben végre újra feltöltse tartalommal, és ne csak a 
hungarikumokról döntsünk itt a tárcánál. Viszont erről nem hallottunk elég 
konkrétumot, hogy ez most a gyakorlatban mit fog jelenteni, hogy mely 
államtitkárságok, milyen főosztályok lesznek azok, amelyek a 
vidékfejlesztéstől esetleg újra visszakerülnek a miniszter úr alá, és hogy ez a 
gyakorlatban mit fog jelenteni. Nem tudom, hogy még nem egészen kiforrott a 
történet, azért nem hallottunk erről elég részletet, vagy csak túl száraznak 
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gondolta a jelölt úr ahhoz, hogy most ezzel untasson minket, de én azért 
örömmel vennék itt egy-két részletet.  

Nagyon fontos dolgok hangzottak el, amelyek szinte mindegyikében 
fogjuk tudni támogatni a miniszter urat, feltéve hogy valóban határozott és 
komoly lépések lesznek. Itt az öntözhető területek arányának a növelésére, az 
osztatlan közös problémájának a megoldására vagy éppen az agrár-
generációváltás kérdésköre gondolok, ahol meglennének szerintem, 
véleményünk szerint a megoldások, hiszen ha csak a felesleges bürokratikus 
terheket levesszük egy-egy ilyen váltáskor, agrár-generációváltáskor az 
érintettek válláról, már sokat léptünk előre.  

A 2020 utáni helyzettel kapcsolatban roppantmód érdekelne minket, 
hogy a, ha jól emlékszem, talán novemberben napvilágot látott előzetes, 
nagyon előzetes képhez képest mi változhat még, milyen álláspontot képvisel 
hazánk ezeken a tárgyalásokon, amelyek a KAP-tervről szólnak, és hogy a 
bizottságunkban mikor lesz esetleg mód arra, hogy a jelen állapotot 
részleteiben megismerhessünk. Hiszen egy roppant fontos és hosszú időszakot 
meghatározó döntéssorozat, tárgyalássorozat közepén vagyunk, és azt hiszem, 
hogy a szélesebb közvéleményt is érdekelheti, hogy az új, régi-új kormánynak 
milyen olyan céljai vannak, amelyeket még el akar érni ezen a területen.  

Örülök, hogy szóba került a Nébih helyzete is. Rengeteg jelzés érkezik 
arra vonatkozóan, hogy mind humán-, mind technikai területen komoly 
fejlesztésre lenne igény a Nébih keretében, és éppen a mai hírek között 
olvashatunk az újabb mérgezett-tej-botrányról. Így örömmel várjuk, ha itt 
fejlesztések következnek be, mert azért az nem egy elfogadható dolog, hogy én 
bármilyen kérdést feltettem mondjuk korábban a méz vagy a bor kapcsán, ami 
érintette a Nébihet, akkor az a válasz érkezett, hogy nincs rá műszerük 
mondjuk, hogy az én kérdésemre választ adjanak, hogy mégis mi számít 
hamis méznek vagy hamisított bornak.  

A GMO is szóba került. Itt sem kell talán hangsúlyoznom, hogy a 
Jobbik abszolút partner volt minden ilyen kezdeményezésben, azonban 
felhívnám a figyelmet arra vonatkozóan, hogy lassan itt is elmegy mellettünk a 
világ, és megjelentek olyan technológiák, amelyek a szakma meghatározása 
szerint nem számítanak GMO-nak, de mégiscsak választ kellene adnia a 
politikának ezekre a kérdésekre, hogy minek tekintjük, fontosnak tartjuk-e, 
hogy ezeket is távol tartsuk a mezőgazdaságtól és az élelmiszeripartól, és 
ezekre is választ kell adnunk, mert különben ki fogják játszani a lehetőséget 
azok, akik ebben érdekeltek. Ha esetleg erre hallhatnánk némi választ, hogy 
mégis milyen tervek vannak erre vonatkozóan!  

A munkaerőhiány valóban egy roppant súlyos kérdés, és megoldás 
lehet erre az az 50 ezer közmunkás, akit esetleg hadra lehet fogni ezen a 
területen. A gyakorlati tapasztalat már egy kicsit szomorúbb képet fest, tehát 
nem tudom, hogy közülük hányan lesznek tényleg hasznos, aktív résztvevői a 
magyar feldolgozóiparnak vagy a mezőgazdaságnak. De legfőképpen az 
érdekelne, hogy milyen olyan programon keresztül van tervben az ő 
bevonásuk, amely hitelessé is teszi ezt az elgondolást, mert támogatni 
támogatandó, csak hogy fogjuk őket erre felkészíteni, vagy mik a tervei a 
tárcának ezzel kapcsolatban? 

A földforgalmi törvényről nem esett szó. Tudom, hogy a 
kötelezettségszegési eljárás jelenleg is zajlik, de most már jó néhány éve 
hatályban van ez a jogszabály, és a gyakorlat megmutatta, hogy számtalan 
helyen érdemes lenne változtatni rajta. Most hagyjuk is a nagypolitikai 
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különbségeket a mi álláspontunk és az önök álláspontja között e tekintetben, 
de számtalan olyan apró kérdés van, amely hétről hétre felmerül, önöket is, 
minket is folyamatosan megkeresnek ezekkel az érintett gazdálkodók, hogy 
hogyan is nehezítik a mindennapjaikat a földforgalmi törvénybe becsúszott – 
feltételezzük akkor, hogy véletlen – pontatlanságok, és akkor ezeknek a 
finomítása, finomhangolása bekövetkezhet-e? Illetve van-e arról a 
miniszterjelölt úrnak információja, hogy hogyan áll ez az eljárás, és mikor 
lehet vége, mit tudhatunk erről most?  

A halászok, horgászok témakörhöz csak egy konkrétum. Mi is örültünk 
annak, hogy a természetes vizeken a horgászat előtérbe kerül, ugyanakkor itt 
azért konkrét, parlamentben elhangzó, államtitkár szájából, sőt Fazekas 
miniszter úr szájából elhangzott konkrét ígéret volt arra vonatkozóan, hogy a 
kétszáz halászcsalád kártalanítása megtörténik. Ez tudtommal mind a mai 
napig nem következett be. Van-e erre vonatkozóan terv, illetve hogy történhet 
meg az Magyarországon, hogy egy miniszter ilyet ígér, bizakodnak éveken 
keresztül továbbra is ezek az érintett családok, és mind a mai napig még csak 
meg sem keresték őket ezzel kapcsolatban?  

Ezek lettek volna talán azok a konkrétumok, amelyekre választ 
szeretnék kapni.  

Zárásként még egyszer szeretném megköszönni ezt a részletes és 
tényleg szinte minden ágazatra kiterjedő kis beszámolót, illetve meghallgatási 
anyagot. Ami pozitív és előremutató, a tekintetben nem fogunk csalódást 
okozni, tehát ezeket természetesen a parlamentben is támogatni tudjuk, ahol 
viszont elmaradnak az ígért változtatások, vagy éppen más irányba 
mozdulnak, ott meg természetesen mindig fel fogjuk erre hívni a figyelmet. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Üdvözlök mindenkit az első bizottsági ülésünkön! Külön köszöntöm a 
miniszterjelölt urat! Köszönjük neki a bemutatkozást, azt gondolom, hogy 
egyértelműen pozitív képet festett arról a munkáról, amit el szeretne végezni. 
Néhány gondolatot én is hadd fűzzek hozzá! 

Szeretjük azt mondani, hogy Magyarország egy agrárország volt, és 
abban bízunk, hogy az is lesz, ebben elmondhatjuk, hogy komoly tradíciókkal 
rendelkezünk, de arra azért vigyázni kell, hogy ez ne a nosztalgia csapdájába 
ejtsen bennünket. Egyértelműen a modernizáció irányába kell elfordítani az 
agrárium kérdését. Itt szóba került a munkaerőhiány, a munkabér és annak az 
emelkedése, a munkabérköltség megjelenése. Azt gondolom, hogy erre 
nagyon fontos választ kell adnunk, és erre azon túl, hogy igyekszünk olyan 
munkásokat az agrárium területére csábítani, azért legalább ekkora súlyú kell 
legyen az, hogy különböző technológiai megoldásokkal meg kell próbálni 
kiváltani a munkaerőt, amire vannak is lehetőségek, de ezek nyilván komoly 
tőkebefektetést igényelnek.  

Az egyre erősödő verseny miatt mindenképpen fel fog értékelődni a 
versenyképesség, a hatékonyság és bizony amiről az előbb is volt már szó, az 
élelmiszer-biztonság is.  

Üdvözöljük a BIOEAST-et, ami, azt gondoljuk, egy óriási előrelépés 
lehet a direkt brüsszeli források elérése érdekében, hiszen a KFI-forrásoknak, 
a direkt brüsszeli forrásoknak talán ha a 10 százalékát lehívtuk az Európai 
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Unió keleti felében, akkor sokat mondok, tehát itt azért nagyon komoly 
lemaradásban vagyunk, és ezen a területen van még mit tennünk.  

Az egész tevékenységünk alfája és omegája a termőföld. Azt gondolom, 
hogy itt egyet tudunk érteni abban, hogy a magyar termőföld magyar 
használatban, magyar tulajdonban van jó helyen, de talán akkor azt is 
szögezzük le, hogy ez abban az esetben valósulhat meg közép-, hosszú távon, 
hogyha abból meg is élnek azok, akik azon gazdálkodnak. Tehát itt a 
versenyképesség és a jövedelemtermelő-képesség a sarokpontja annak, hogy 
50-100 év múlva ezeken a földeken kik fognak gazdálkodni. Azt gondoljuk, 
hogy azé kell legyen a föld, aki azt megműveli, és ez nem egy ilyen politikai 
lózung, hanem ez egy közgazdasági racionalitás is. Pillanatnyilag 
Magyarországon 200 milliárd forintot fizetünk ki évente bérleti díj 
formájában, földbérleti díj formájában. Természetesen ennek egy jelentős 
része a saját magunknak, saját vállalkozásunknak bérbe adott föld után 
fizetett bérleti díj, vagy a társas vállalkozások – amelyek nem tudnak 
termőföldet vásárolni – részéről az őáltaluk használt földek után kifizetett 
bérleti díj, de vannak olyanok, akik egész egyszerűen ilyen családi ezüstként 
tekintenek a termőföldre. Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság érdeke az, 
hogy ösztönözzük ezeket az embereket vagy az esetleges örökösöket arra, hogy 
adott esetben értékesítsék ezeket a területeket, hogy azok azokhoz kerüljenek, 
akik azokat valóban meg is művelik, és ez az óriási tömegű pénz, amely 
minden évben elhagyja az agráriumot, ami egy potenciális fejlesztési forrás is 
lehetne, az a későbbiekben az ágazaton belül maradjon.  

Én szeretném megfontolásra javasolni azt, hogy bizonyos 
területnagyság alatt, érték vagy aranykorona-érték alatt talán elengedhetnénk 
az ügyvédkényszert. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem azért, hogy enyhítsük 
a földszerzés különböző szigorú szabályait, hanem azért, hogy a néhány tized 
aranykoronás területeknél, amikor az ügyvédnek a díja a tízszerese vagy akár 
a százszorosa is a megvásárolt értéknek, ami innentől kezdve nyilvánvalóan 
nem fog megvalósulni, ezt a helyzetet valamilyen formában próbáljuk meg 
feloldani.  

A földforgalmi törvény bizonyos passzusaihoz, igen, valószínűleg hozzá 
kell nyúlni. Itt a földcserét én is ki szeretném emelni, illetve én érintettként 
javaslom, hogy a földbizottságok hatáskörét is meg a jogi szabályozását is 
rendezni kellene valamilyen formában, hisz a bíróságokon oda-vissza 
dobáljuk a labdát egymásnak, hogy kinek mire van joga és mire nincs. Itt egy 
finomhangolásra szeretném felkérni a tárcát.  

A birtokszerkezet pillanatnyilag az adózási és szabályozási környezet 
csapdájában vergődik. Azt gondoljuk, hogy ezt újra kell gondolni, itt egyrészt a 
működési formákat, másrészt pedig az adózási kérdéseket, azt gondolom, 
időszerű újragondolni. Az őstermelői tevékenységet mint olyat, azt gondolom, 
meg kell hagyni, annak van értéke, értelme, de bizonyos kereteken ez már 
túlnőtt, és nem feltétlenül kell ezt erőltetni. Szeretném javasolni, hogy a 
családi gazdaságokat jogi személyiséggel ruházzuk fel, és egy olyan speciális 
mezőgazdasági vállalkozási formaként tudjanak üzemelni, amely megtartja 
azokat a kedvezményeket, amelyeket most is kap, de pillanatnyilag azt látjuk, 
hogy ki mennyi területet használ Magyarországon, hány vállalkozás van, az 
meglehetősen abszurd, nem látjuk, hisz mindenféle adóoptimalizálási célok 
szerint írják szét, és azt gondolom, hogy az adózási kérdéskört is át kellene 
nézni.  
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Szóba került itt az áfa. Mi támogatjuk a további áfacsökkentéseket, 
vannak ágazatok, amelyeknél ez egyébként a teljesítménynek a javulásánál 
egész egyszerűen alapfeltétel – a zöldség-gyümölcs ágazatban érintettek 
lelkesen bólogatnak, valóban az egyik ilyen ágazat a zöldség-gyümölcs –, 
ugyanakkor én szeretném, hogyha a mezőgazdasági adózás kérdését is 
napirendre vennénk. Szerintem egészen abszurd az, hogy pillanatnyilag 
Magyarországon attól függ, hogy egy családi gazdaság mennyi adót fizet, hogy 
kinek hány élő hozzátartozója van, és ez pillanatnyilag igaz. A 86 éves 
nagymamám nálunk is tagja a családi gazdaságnak, legyünk őszinték, nem 
végez érdemi munkát, egy oka van, hogy ő családi gazdasági tag, az, hogy ilyen 
formában az adóoptimalizálásnak ő is alanya – ennyi őszinteséget engedjenek 
meg nekem! Azt gondolom, hogy ez egy olyan méltatlan helyzet, amivel 
egyébként brutális mennyiségű adminisztrációt állítunk elő. Én a könyvelőnek 
megyek az agyára, a könyvelő meg az én agyamra megy, amikor megpróbáljuk 
a papírokat rendezni. Ezen túl kell lépni, túlhaladt ezen az idő, ez a 
versenyképesség egyik gátja, meggyőződésem.  

A támogatáspolitikáról néhány gondolatot. Azzal legyünk tisztában, 
hogy a források nélkül, az EU-s források nélkül a mezőgazdasági 
vállalkozásoknak a nagyon nagy része, egyes számítások szerint a 
háromnegyede veszteséges lenne! Nyilván lehet árnyalni azt, hogy ez miért 
alakult ki, milyen uniós kötelezettségeink, illetve többletterhek vannak, 
ugyanakkor tény és való, hogy a fejlesztések, illetve a jövedelemtermelés 
oldaláról ezeknek a forrásoknak a megléte alapfeltétel. Én szeretnék egy 
számot bemondani, ami a mi meggyőződésünk szerint nagyon fontos lenne a 
következő időszakban: a 2020 utáni vidékfejlesztési politika vonatkozásában, 
függetlenül attól, hogy mi mennyi pénzt kapunk az Európai Uniótól, hisz erre 
megvan a lehetőségünk, egészítsük ki a forrásokat mintegy 2 ezer milliárd 
forintra. Meggyőződésem, hogy 2 ezer milliárd forintos vidékfejlesztési 
program az, ami kellőképpen megadja a lehetőséget azokra a fejlesztésekre, 
amelyek teljesíteni, beteljesíteni tudják azokat a célokat, amelyeket itt 
megfogalmazunk. Természetesen itt a tevékenység diverzifikációjára is nagy 
hangsúlyt kell fektetni, hisz ez adja meg a stabilitását egy-egy vállalkozásnak, 
különösen olyan időszakban, amikor piaci diszharmóniák vannak.  

Az öntözött területekről néhány gondolatot. Pillanatnyilag 80 ezer 
hektárt öntözünk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha mi a 
fehérjeprogramot komolyan vesszük, és meg is akarjuk csinálni, akkor csak a 
fehérjeprogram 300 ezer hektár öntözött területet igényel. Ebből kiindulva, és 
kiszámolva egyéb más témákat arra jutottunk, hogy húsz év alatt mintegy 
egymillió hektár öntözött területet kell tudni produkálni, hogyha azt akarjuk, 
hogy versenyképesek legyünk, és itt nyilván nemcsak a termésbiztonságról 
van szó, hanem arról is, hogy öntözött területen egyéb más kultúrákkal is 
tudunk foglalkozni. Ez is fontos tehát.  

A jövedelemstabilizációt, az állattenyésztésben a kockázatkezelést, ami 
egyébként a növénytermesztésben, a szántóföldi növénytermesztésben 
megvan (Az elnök csenget.), azt javaslom, hogy fontoljuk meg. 

Még az összefogásról. Azt gondolom, hogy ez az életben 
maradásunknak a záloga, ezzel feltétlen sokat kell még foglalkozni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs ellenzéki jelentkező… (Jelzésre:) Igen, 

Apáti István! (Dr. Apáti István és dr. Steinmetz Ádám egyeztet.) 
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Kézfeltartással meg szemkontaktussal, s a többivel próbálom itt a sorokat 
rendezni.  

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Én is hadd fűzzek hozzá egy gondolatot ahhoz, hogy a 
baloldal nem jelentkezett be bizottsági tagságért! Először azt gondoltam, hogy 
nem értették meg a választások végeredményét, aztán pedig rájöttem, hogy 
megértették (Derültség.), és azért nem delegáltak ide tagot.  

Nos, tisztelt… 
 
ELNÖK: És abba belenyugodtak ezek szerint. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Belenyugodtak.  
Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Néhány fontos észrevételem és kérdésem 

lenne.  
Az osztatlan közös tulajdonnal mint a régi idők átkával szeretném 

kezdeni. Ez gyakorlatilag sok esetben a gazdaság vérkeringését nemcsak 
lelassítja, hanem ettől a vérkeringés szinte teljesen össze is omlik, és nem 
alakulhatnak ki normális, egészséges viszonyok. Az lenne a minimum – hogy 
konkrétumokat is mondjunk –, hogy az egybehangzó akaratnyilatkozatot el 
kellene felejteni. Hogyha ebben az országban kétharmaddal Alaptörvényt és 
sarkalatos törvényeket is lehet módosítani, akkor ne fordulhasson már az elő, 
mint amit én most például a gyakorlatban megtapasztalok egy 50 hektáros 
legelőtáblánál, hogy húsz tulajdonosból 19 egyet akar, és van egy ember, aki a 
vasrudat beteszi a fogaskerekek közé, és gyakorlatilag megállítja az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésének folyamatát. Rendben van, hogy a polgári 
perrendtartás szabályainak könnyítése révén már gyorsabbak a polgári perrel 
való megszüntetések, de jó lenne, hogyha ezzel nem veszítenénk el legalább 
egy gazdálkodási évet, mert egy-egy ügyeletes bajkeverő miatt feltétlenül 
bíróságra kellene menni. Ne kelljen feltétlenül bíróságra menni! Másrészt itt 
az állam szerepe, akár a Nemzeti Földalap szerepe is felmerül, mert átmeneti 
jelleggel, hangsúlyozom, nem államosítással, pláne nem áron alul történő 
állami felvásárlással, de akár átmeneti jelleggel ennek a lehetőségét is fel 
lehetne itt vetni. De ez csak egy hangos gondolkodás, ötletelés, és 
biztosíthatom, biztosíthatjuk a miniszterjelölt urat afelől, hogy ha ez ügyben 
konszenzusra tudunk jutni vagy egy valóban közös gondolkodás elindulhat, és 
a fideszes képviselőket nem az a presztízsszemlélet fogja vezetni, mint nagyon 
sok bizottságban, hogy csak azért nem fogadnak el egy egyébként jó javaslatot, 
mert az a jobbikosoktól érkezett, akkor biztos, hogy hatékonyabban tudunk 
együttműködni, mint korábban.  

Ami a mezőgazdasági kárenyhítést illeti, nos, én mint az adott területen 
élő családi gazdaság tagja felhívnám arra a miniszterjelölt úr figyelmét, hogy 
nagyon jó ez a talajgenerátoros védelmi rendszer, mi is komoly reményeket 
fűzünk hozzá, de pontosan a 2016. június 21-ei szőnyegbombázásszerű 
jégvihar világított rá arra, immáron nem először, hogy a szatmári térség, 
különösen Csenger, Rozsály, illetőleg az erdőháti rész vonatkozásában azt kell 
látni, hogy ha a kárpátaljai és a partiumi területek legalább 20-30 kilométeres 
mélységéig áthatolva nem terjed ki a védekezés, tehát ha a határokon 
átívelően nem védekezünk, akkor a jégkatasztrófát az északkeleti csücsök nem 
tudja elkerülni. Ennek egész egyszerűen időjárási okai vannak. Itt tehát a 
jelenlegi határainkon túlnyúlóan kell gondolkodnunk, mert pontosan ez az 
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egyébként a zöldség- és gyümölcságazat szempontjából rendkívül erős terület 
komoly veszteségeket fog szenvedni.  

Legyünk őszinték, a Kárenyhítési Alap és a kárenyhítés jelen 
pillanatban rosszul működik, tehát még a nevének megfelelő szerepet sem 
tudja betölteni, mert azt nem tartom normálisnak, hogy a jelenlegi számítási 
képlet és számítási szabályok alapján egy tízmilliós nagyságrendű 
termeléskiesésnél jó esetben egy-kétszázezer forintot kap a gazda, úgy, hogy 
teljesítette a kötelezettségét, befizette, lerótta a rá nehezedő kötelezettségeket, 
és ehhez képest vagy nem kap semmit, vagy egy-kétszázezer forintos 
támogatást kap.  

Ami a piaci alapú biztosításokat illeti, nagyon helyes, hogy ehhez 
hozzájárul az állam, talán ezt a mértéket még növelni is kellene, de még egy 
fontos dologra hívnám fel itt a figyelmet a teljesség igénye nélkül: a biztosítók 
sokszor teljesen rosszhiszemű kimentése szabályainak a lehetőségét kellene 
törvényerővel korlátozni, szűkíteni. Ugyanis az megint egy nagyon 
gazdaellenes gyakorlat, hogy például egy tavaszi fagykár esetében mínusz 
2 Celsius fok alatti esetekben áll be a biztosító helytállási kötelezettsége, a 
gazda mínusz 2-nél hidegebbet mér a területén, majd a biztosító azt mondja, 
hogy 15 kilométerrel arrébb van egy hivatalos mérési pont, ott csak mínusz 
1,7 fok volt, tehát akkor nem kell fizetni, akkor nem áll fenn a biztosító 
helytállási kötelezettsége. Ezeket ki kellene gyomlálni a rendszerből, mert a 
biztosítók rendkívül kreatívak, és egyébként is úgy gondolom, hogy a bankot, 
a biztosítót meg a politikust csak a legritkább esetben kell sajnálni, úgyhogy 
ennek jegyében nyugodtan szorongathatjuk egy kicsit a biztosítóknak a 
legérzékenyebb pontját.  

Felhívnám a figyelmet az erdőgazdálkodással kapcsolatban és általában 
a mezőgazdaság egészét tekintve – ahogy Győrffy Balázs nagyon helyesen 
elkezdte ezt felvezetni – az adózás szabályainak az egységesítésére és 
enyhítésére. Most én erdőgazdálkodói oldalról is megemlíteném, hogy számos 
olyan anomália van a rendszerben, amivel nagyon sürgősen, a ciklus első 
felében foglalkoznunk kell, ugyanis teljes mértékben lehetetlenné teszik a 
normális forgalmi és kereskedelmi viszonyokat. Egy példát engedjenek meg, 
engedjetek meg, hadd mondjak! Hogy fordulhat az elő, hogy ha egy 
erdőgazdálkodó megvásárol földdel együtt egy erdőterületet, aztán akár egy 
gyérítés, akár egy véghasználat során letermeli a fát, akkor ebben az esetben a 
földdel együtt történő megvásárlás vételárát nem tudja kiadásként 
érvényesíteni, és telibe adózza le a faletermelésből származó bevételt, és az 
erről a NAV-nak az állásfoglalása, hogy a földdel együtt való megvásárlás 
vételára nem függ össze közvetlenül a letermelésből származó jövedelem 
megszerzésével? Hát, akkor mivel függ össze? Akkor ez egy ilyen 
hobbitevékenység keretében megvalósított pénzszórás? És sorolhatnék több 
ilyen anomáliát.  

Nagy tisztelettel a gyakorlatból kiindulva javasolnám megfontolni, hogy 
vagy az átalányadózás szabályait próbáljuk összefésülni vagy elővenni, a 
vélelmezett költséghányadot különösen az erdőgazdálkodásnál pedig növeljük 
meg. A 10 százalék nevetségesen alacsony mértékű, hiszen ne az 
adóoptimalizálásba, meg az adóelkerülésbe, meg az adminisztrációs terhek 
növelésébe öljék bele a gazdák az energiájukat, öljék bele a gazdák az 
energiájukat a minőségi termelésbe, ne azzal kelljen foglalkozni, hogy 
magyaros leleménnyel próbáljuk a legalitás határain belül kitrükközni a 
lehetőségeket, és sok esetben – megint az erdőgazdálkodásnál maradva – 
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abba belehajszolni az erdőgazdálkodót, ami egy parasztembernek a 
legrosszabb, hogy földdel együtt adja el az erdőjét, egész egyszerűen azért, 
mert ez az egyetlen öt éven túli megszerzés esetén adómentes értékesítési 
forma, amikor teljes mértékben adómentesen tudja realizálni a bevételt. Ez 
egy rendkívül méltatlan helyzet és egy szívfacsaró helyzet, hogy csak azért 
adjam el a földdel együtt az erdőmet, mert biztos, hogy így adómentes lesz.  

Engedjenek meg még két gondolatot! Pályázatok elbírálása. Rendkívül 
elhúzódik, rendkívüli mód elhúzódik az ügydöntő határozatok meghozatala is 
– érzékeltünk már ez ügyben az utóbbi egy-két évben javulást, de még mindig 
van hová javítani ezeket a szintidőket –, és a kifizetések határidejének a 
csökkentése is szükséges lenne, mert ezek is rendkívüli mód tönkreteszik vagy 
nehezítik a családi kis- és közepes gazdaságok helyzetét.  

Ami pedig a közmunka és az idénymunka, a mezőgazdasági 
idénymunka, de általában a mezőgazdasági munka összefésülését illeti, itt a 
közmunka ellenőrzése lenne mondjuk az elsődleges lépés, hogy hogyan, 
milyen rendszer szerint zajlik a közmunka, de az valóban nonszensz – csak 
megint saját csengeri példánknál maradva mondom –, hogy az ország 
északkeleti csücskében, a munkanélküliség által még mindig leginkább sújtott 
területen van jelen a munkaerőhiány, tehát ez valami egészen elképesztő 
ellentmondás, hogy nagy a munkanélküliség, de óriási a munkaerőhiány is. És 
az, hogy 30 meg 50 kilométerről vagy Borsod megyéből kell embereket hozni 
ahhoz, hogy leszedjék az almát, a szilvát, a meggyet, az nyilvánvalóan 
tarthatatlan. Én egyszerre javasolnám a kényszer elem megjelenítését a 
rendszerben, illetőleg az adó- és járulékterhek, valamint az egyszerűsített 
foglalkoztatás szabályainak az összefésülését és csökkentését. Arra gondolok, 
hogy ha a közmunkásnak a gazda, a családi gazdaság egy végzettségének, 
képzettségének, fizikai és szellemi állapotának – szebben már nem tudom 
mondani – megfelelő munkahelyet ajánl fel akár tartós jelleggel, akár 
idénymunka jelleggel, akkor azt kötelező legyen elfogadni, amennyiben erre 
nem hajlandó, akkor olyan következményeket kell foganatosítani, amelyek 
biztos, hogy jobb belátásra fogják téríteni.  

Röviden ennyit szerettem volna mondani, és erre várnám majd a 
reakciókat, köszönöm, és elnézést kérek, ha túlléptem az öt percet. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Nagyon szépen köszönöm, és elismerem ezt a nagyon 
komoly programot, amely az agrárium szempontjából meggyőződésem szerint 
történelmi jelentőségű, és látszik, hogy a miniszterjelölt úr több évtizedes 
szakmai tapasztalattal kerül az agrárium élére. 

Miniszterjelölt úr, kérem, engedje meg, hogy egy gondolat erejéig arra 
hívjam fel a figyelmet, hogy… Nekem a nagyapám is kertészetből élt, ezt adta 
át apámnak, meg én is ezt adtam át a fiamnak, ezért számomra egy kis 
elfogultsággal a kertészet nagyon fontos, azért is fontos, mert meggyőződésem 
szerint Európában területi és éghajlati szempontból az adottságainkat 
kihasználva egyedülálló Magyarország. A kertészet a belső fogyasztásnak a 
legfontosabb pillére lehet, és látom a beszámolóból, hogy meggyőzni a 
miniszterjelölt urat nem kell, ezért inkább csak erősíteni szeretném, hogy 
fogni kell a kertészek kezét, segíteni kell a kertészeknek a munkáját, mert 
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minőség és marketing szempontjából Európa bármely országával szemben 
felvesszük a versenyt.  

Nagyon fontosnak tartom, miniszterjelölt úr, a kockázatmegosztásnak a 
jelentőségét. Nem volt még erre példa, óriási jelentősége van. Én egy komoly 
tanulmányt tudok önnek átadni, amely arról szól, hogy mennyi kertészt, 
mezőgazdasági gazdát, családi vállalkozót tett tönkre, hogy például a 
Magyarországon uralkodó, hatalmukkal visszaélő exportőrök, amikor egy-egy 
piaci zavar miatt nem tudják a termékeiket eladni, nemcsak nem fizetik ki a 
termelőt, hanem a csomagolóanyag árától kezdve, a kamionfutástól kezdve 
mindent rávernek a termelőkre, de amikor a miniszterjelölt úr 
kockázatmegosztásról beszélt, akkor pont egyről beszélünk. Nem volt még 
eddig erre példa, és óriási jelentősége van, mert ebben nagyon sok termelő 
ment tönkre.  

A kertészet és a belső fogyasztás fellendítése szempontjából az 
értékesítési problémákra szeretném felhívni a figyelmet én is, és ezzel 
szemben javasolni a hatékony fellépést, mert a kertészet területén még ma is 
nagyon jelentős részben, főleg a nagybani piacokon a nepperek uralják és 
nyomják el a termelőket. És szeretném felhívni a figyelmet a közétkeztetés 
óriási jelentőségére is, hiszen borzasztó nagy piaci potenciál van benne, és a 
közétkeztetést üzemeltetők sok esetben bizonytalan eredetű importárukat 
tesznek az asztalunkra.  

A másik nagyon fontos dolog, amire szintén ki tetszett térni, az öntözés, 
az intenzív technológia jelentősége. Mindannyian ismerjük a történetét, egy-
egy hektár előállítási költsége ma már olykor a 2 millió forintot is eléri, 
ugyanazokkal az inputanyagokkal, munkaerővel meg mindennel, hogyha 
intenzív technológiával az öntözés lehetőségét nem tudjuk biztosítani, ezeknek 
a termelőknek feleannyi bevétele lehet. Én egy kicsit azért is szeretnék 
lobbizni, ismerve a térségemet, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország 
éléskamrája lehet, és húsz éve rendelkezünk az úgynevezett jászsági 
főcsatornának a tervével és az engedélyezésével, az érvényes engedélyekkel, 
ami, úgy gondolom, az ország számára óriási jelentőséggel bír. 

Még egy dolgot szerettem volna kiemelni, de erre is ki tetszett térni, a 
gazdálkodók vagy a gazdák vonatkozásában a generációváltás fontosságára. 
Egy idézetet szeretnék mondani: amikor egy családban megkérdeztem a 
kiváló gazdaságot felépítő gazdának a fiát, hogy miért nem viszi tovább a 
gazdaságot, akkor azt mondta, hogy ő még csak görnyedt hátú parasztot látott, 
gazdag parasztot nem. Meghallgatva a miniszterjelölt úr programját biztos 
vagyok benne, hogy ez a jövőben más lesz.  

Én a magam részéről úgy a programot, mint a személyét biztos hogy 
támogatni fogom. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok és Hallgatóság! Nagy örömömre 
szolgál, hogy itt lehetek, és hogy ennek a bizottságnak a munkájában részt 
vehetek, úgymond megtiszteltetés ez számomra, hiszen olyan emberekkel 
dolgozhatok együtt az elkövetkező négy évben, akiknek a munkásságát már 
régóta figyelemmel kísérem, és már korábbról is megvan az ismeretségem.  

Nagy örömömre szolgált, amikor úgy fogalmazott, hogy a 
mezőgazdaság stratégiai ágazat. Maximálisan egyetértek, és szeretném 



 30

hangsúlyozni, hogy az engem ebbe a bizottságba delegáló Jobbik 
Magyarországért Mozgalom programjában is benne volt és benne van, hogy 
Magyarországot újra élelmiszeripari nagyhatalommá tudjuk tenni. Úgyhogy 
ezt maximálisan tudom támogatni, annál is inkább, mert személyesen is 
érintett vagyok ebben az ügyben, hiszen sokan pusztán sportolóként, 
vízilabdázóként ismernek, de választókerületemben, Marcali mellett egy 
családi gazdaságot vezetek már évek óta, és személyesen érintett vagyok a 
mezőgazdaság felvirágoztatásában.  

Az elmondott beszámolóját is köszönöm, illetőleg a meghallgatási 
háttéranyagot is. Örültem volna, hogyha azt egy pár nappal korábban kapom 
meg, mert akkor át tudtam volna tanulmányozni, itt jelen pillanatban erre 
nem volt lehetőségem. És örömmel mondhatom, hogy számos kérdésre vagy 
általam korábban megfogalmazott kérdésre már választ kaptam, illetőleg 
voltak olyan kérdések, amelyeket az előttem szóló urak tettek fel, úgyhogy én 
ezeket most nem kívánom megfogalmazni, azonban maradt így is egy pár, 
úgyhogy az időkeretből nem kilépve ezeket most feltenném. 

Említette a vidék népességmegtartó ereje kapcsán, hogy az ön által a 
jövőben vezetett minisztérium segítséget kíván ebben nyújtani. A Somogy 
megyei falvakat járva tapasztalható az elöregedés, a fiatalok elvándorlása, az 
érdemi munkahelyek hiánya és egy egyre szélesedő réteg, amely nemhogy a 
mezőgazdasághoz, hanem más szakképzett munkához sem ért. Azt szeretném 
kérdezni, hogy ebben milyen segítséget kíván nyújtani. Egy pár dolgot 
elmondott már, például azt, ami nekem így első hallásra egyébként nagyon 
tetszik, és támogatandó, a közmunkaprogramnak az átalakítását és a 
közmunkások, bocsánat, hivatalosan közfoglalkoztatottak átirányítását az 
agráriumba. Említette a miniszterjelölt úr a vidéki életkörülmények javítását. 
Én szeretnék azért erről egy kicsit konkrétabban is hallani egy pár gondolatot. 
Illetőleg a fiatalok életpályamodelljéről is szeretnék egy pár konkrétumot 
hallani.  

A második kérdésem – csatlakozva Magyar Zoltánhoz, aki részben 
feltette már ezt – az EU-s támogatások hiányával vagy drasztikus 
átalakításával kapcsolatos. Meg kell mondjam, a gazdák jelentős része fél és 
tart ettől. Milyen jövőképet ajánl a magyar gazdáknak? És én nem tudtam azt 
a statisztikát, amit Győrffy Balázs úr elmondott, hogy a gazdák háromnegyed 
része, aki erre a biztos, különböző EU-s agrártámogatásokra alapoz, és ez 
jelenti igazából a biztosan kalkulálható jövedelemforrást, ez Somogyban is 
érzékelhető különben, tehát ennek a csökkenésével és ennek a hiányával 
későbbre nézve hogyan tudunk már most felkészülni a jövőre? 

Végezetül pedig konkrétan azt szeretném megkérdezni, hogy tervezi-e 
további állami termőföldek értékesítését. Illetőleg említette, hogy a 22 állami 
erdőgazdaság munkáját szeretné hatékonyabbá tenni, kérdezném, hogy ez 
jelenti-e az állami tulajdonban lévő erdők, illetőleg erdőgazdaságok 
privatizálását. Erre szeretném a választ megkapni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Megtisztelő számomra, hogy 
igaz, ha rövid ideig is, de átmenetileg a bizottság tagjaként eme nagyon fontos 
pillanatban itt lehetek; fontos azért, mert egy olyan miniszterjelölti 
meghallgatáson vagyunk, ahol meggyőződésem szerint a miniszterjelölt 
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programjában a XXI. századi tudás, a XXI. századi törekvések és a XXI. 
századi megoldások együtt vannak. Én ezt köszönöm. Köszönöm, jó volt 
hallani, jó volt hallgatni a programot.  

Kollégáim már nagyon sok részelemét kiemelték a programnak, én 
részletesen nem kívánom egyik pontban sem külön kifejteni az álláspontomat, 
hisz egyezett az elhangzottakkal. Nevezetesen azok a stratégiai döntési 
pontok, amelyek szívemhez nagyon közel állnak, és a miniszterjelölt úr 
elkötelezetten jelezte, hogy ezekkel foglalkozni kíván, a versenyképesség, a 
hatékonyság, Magyarország korszerű vízgazdálkodása – nemcsak öntözés, 
hanem vízgazdálkodás –, a meglévő vízzel való korszerű gazdálkodás, ami a 
klímaváltozást is befolyásolja, számomra ez az alapot jelentette és jelenti a 
jövőben is, meggyőződésem.  

A másik: állattenyésztőként azt hadd mondjam el, hogy a 
versenyképességünk alapja az állati termékek esetében a magas minőség és a 
GMO-mentesség fenntartása, és ez az állati takarmányok esetében is 
kiemelten fontos. Ezt nagyon jó szívvel hallottam. Szövetségesek és partnerek 
vagyunk a hazai fehérjeprogram megvalósításában, úgy is, mint az ipari 
melléktermékekből visszamaradó fehérje-, magas fehérjetartalmú kiegészítő 
anyagok, illetve úgy is, hogy ne csak nyugat-európai fogyasztók számára 
termesszünk szóját, ami humánélelmezési célra kerül ki az országból, hanem 
közös erővel teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy az itt megtermelt szója 
valóban részben az állattenyésztésben takarmányozási célokat is szolgáljon. 
Meggyőződésem, hogy közös erőfeszítéssel ezen úrrá tudunk lenni.  

Kollégáim említették a munkaerővel kapcsolatos problémákat. Nagyon 
örültem, hogy ezt a miniszterjelölt úr hozta szóba, hisz, igen, ez egy nagyon 
feszítő gond, amin csak akkor tudunk túljutni, ha ezt átfogóan, komplexen, az 
egész közfoglalkoztatotti és az idénymunkára vonatkozó gazdaigényeket 
együttesen tudjuk kezelni.  

Nekem az a meggyőződésem, hogy a miniszterjelölt úr programja az 
elkövetkező időszakban egy olyan, minden részletre kiterjedő tudáson alapul, 
amiben a szakma, akik egyébként is összefogtak már, hisz egy szoros 
együttműködésben dolgozik ma a szakma vidéken, meggyőződésem, hogy a 
miniszterjelölt úr irányításával ez a program sikerre van ítélve.  

Én még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon 
köszönöm azt, amit a miniszterjelölt úrtól hallottunk. Én azt kívánom, hogy jó 
együttműködésben, együtt a szakmával, együtt a tudománnyal egy nagyobb 
lendületet vegyünk, és közösen valósítsuk meg azt, amit egyébként régóta 
terveztünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs további… (Jelzésre:) Bocsánat, van 

még jelentkező! Vécsey Lászlónak adok szót. 
 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon 

rövid leszek. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Nagyon meggyőző és nagyívű volt az 
előadás. Én magam szintén csak ideiglenesen leszek a bizottság tagja, bár 
idestova húsz éve erdőgazdálkodóként igazából lenne itt dolgom. Nagy 
örömmel hallottam az elhangzottakat, és bízom abban, hogy például az 
erdőgazdálkodás területén is az itt elhangzott javaslatok minimum 
továbbgondolásra kerülnek.  

Választókerületem központja Gödöllő, úgyhogy én azt a nagyon 
egyszerű kérdést tenném fel, hogy az agrár-felsőoktatás, az agrártudományok, 
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a Szent István Egyetem-központúság kapcsán, mindezzel kapcsolatban a 
tárcának, önnek személy szerint milyen tervei, elképzelései lennének. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Akkor most még egyszer körbenézek (Senki nem jelentkezik.), 

és úgy látom, hogy most nincs további kérdező a bizottság tagjai részéről. 
Ezért megadom a szót a miniszterjelölt úrnak.  

Dr. Nagy István miniszterjelölt válaszai, reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN miniszterjelölt: Köszönöm szépen, igen tisztelt 
elnök úr. Köszönöm mindnyájuknak a kérdésfeltevéseket, és köszönöm 
szépen az elismerő szavakat is. Be kell valljam önöknek, hogy osztozom abban 
a felismerésben és abban a döbbenetben, amely az a felismerés, hogy a 
magyar baloldal lemondott a vidékről. Ez elfogadhatatlan, és azt hiszem, 
messzemenő következtetésekre enged okot adni. Azt hiszem, hogy ennél 
nagyobb tanúbizonyság a választóknak nem kell, mint az, hogy tudják, hogy 
vidéken kikre számíthatnak.  

Az elnök úr kezdte a kérdéseket, és hadd kezdjem én is akkor vele a 
válaszadást is! Az AMC-vel kapcsolatosan valóban most is úgy van még, hogy 
a szőlő-bor része a Turisztikai Ügynökségnél szerepel. Én azt remélem, hogy 
sikerül olyan egyezségre jutni és olyan alapot létrehozni, hogy ahogy a 
lovasrendezvényeket tudjuk támogatni, ahogy a különböző gasztronómiai 
rendezvényeket tudjuk támogatni hungarikumoldalról, úgy lesz egy olyan 
alapunk, amely a szőlő- és borrendezvények hazai forrásait is fogja tudni 
biztosítani, és arra majd lehet pályázni. Dolgozunk azon, hogy ezt a részét 
hogyan tudjuk leegyeztetni mind a Turisztikai Ügynökséggel, mind a 
Miniszterelnökséggel, ahová ez a dolog tartozik. 

Mindnyájunk és mindnyájuk kérdésében is felmerült, hogy az 
öntözésnek mekkora jelentősége van, és valóban úgy van, hogy 
különbözőségeket kell tenni a kiskerttulajdonosok érdekében, és én azt 
gondolom, hogy mindazt a törvényjavaslatot, amely a parlamentben 
várakozik, napirendre kell venni, fel kell tenni az asztalra, és arról beszélni 
kell. Ugyanakkor le kell rakni egy olyan komplex tervet, anyagot, amely életre 
hív Magyarországon egy öntözési ügynökséget. Nem tudom ezt egyszerűbben 
megfogalmazni mindnyájunk számára, mint úgy, hogy a hatásköröket hogy 
tudjuk egymástól jól elkülöníteni. Számomra a következő elkülönülés létezik, 
és ezt tartom szem előtt: mindaz a technológiai, kivitelezési folyamat, amíg a 
víz odaérkezik a földtulajdonos határához, az belügyminisztériumi hatáskör, 
hogy az odaérkező csatornából hogyan kerül ki a földre a víz, annak a 
jogszabályi környezete, a gazdákkal való szótértés folyamata pedig ennek az 
ügynökségnek vagy hivatalnak a kérdésköre kell legyen, úgy, hogy így 
megfelelő mértékű tud lenni mind a kútfúrás engedélyeztetésének jogszabályi 
környezete és mindennek a vízfelhasználási díja vagy ennek a mértékének a 
megállapítása, hiszen nélkülözhetetlen az öntözéses gazdálkodáshoz a leendő 
Agrárminisztérium szerepe, és nélkülözhetetlen a gazdákkal való szótértéshez 
az elkövetkező Agrárminisztérium szerepe. Ennek az összehangolására, 
becsatornázására vállalkozunk az elkövetkező időszakban.  

A GMO-kérdéssel kapcsolatosan bizony nagyon sok előttünk álló 
probléma van, nagyon sok küzdelmet kell még folytatnunk, de én azt hiszem, 
hogy Magyarország az első volt, és az elsők között emelte fel azt a zászlót, 
amelyet magasba tartva nagyon sok szövetségest szereztünk. Én nyugodtan 
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mondhatom azt, hogy fordulat van Európában ebben a kérdésben, és Európa 
többsége már azt az álláspontot képviseli, amit Magyarország képvisel. Nem 
véletlen – csak egy nagyon egyszerű példát mondok –, hogy még a bioetanol 
árában is megnyilvánul ez, azt a bioetanolt, amely garantáltan GMO-mentes 
kukoricából készült, magasabb áron lehet eladni a nyugat-európai piacon, 
mint azt a bioetanolt, amely GMO-s kukoricából készült. Innentől kezdve 
mindaz a problémakör, amit az elnök úr felvetett, hogy nagyon jól tudjuk, 
hogy a lakosságunk 80-85 százaléka kockázatosnak ítéli meg a GMO-s 
élelmiszert, tehát egy olyan piaci lehetőség számunkra, egy olyan piaci 
versenyhelyzet, versenyelőny számunkra, hogyha a magyar mezőgazdaságot 
meg tudjuk tartani a GMO-mentes vonatkozásban, aminek a lehetőségeit és 
előnyeit ki kell tudnunk használni, és ezért én továbbra is azt szeretném, 
hogyha a magyar mezőgazdaság tudna haladni azon az eltökélt útvonalon, 
amely a GMO-mentes termelést tudja előírni, Alaptörvénybe is iktattuk ezt a 
mentességet. A vetőmagban nagyon-nagyon nagy lehetőség van, és a 
reményünk az, hogy piaci vezetők tudunk maradni továbbra is, és ez pedig egy 
óriási kihívás. Pontosan az a probléma, amit az elnök úr is felvetett, mutatja 
azt, hogy mennyire sokrétű kérdéskör az, hogy hogyan lesz az állati 
termelésből származó élelmiszerünk is garantáltan GMO-mentes, hogyan lesz 
a takarmányozásunk is az. Az első célunk az, hogy a takarmányozást tudjuk 
biztosítani az állataink számára, és aztán utána jönnek majd azok a 
finomhangolások, amelyek a kész feldolgozott élelmiszer végforgalmazásához 
szükségesek, hogy el tudjuk érni.  

Azzal az ötlettel, amit az elnök úr felvetett, én messzemenőkig 
egyetértek, hiszen az egy olyan piacra jutási eszköz, amelyet érdemes 
megfontolni, és érdemes élni vele.  

A közös osztatlan kérdése ránk ég, igaza van az elnök úrnak, hosszú idő 
óta érzi azt az agrárium, hogy ezt meg kell oldani. Én azt remélem, hogy most 
van bennünk elegendő erő és akarat ahhoz, és talán a csillagok is úgy állnak, 
hogy ezt most meg tudjuk csinálni. Hiszen ha elfogadjuk azt, hogy a magyar 
mezőgazdaság versenyképességének az egyik mozgatóereje lehet a közös 
osztatlan felszámolása, a birtokegyesítések szerepe, a birtokcserék, az -
összevonások lehetősége és ennek a könnyítése, akkor ez szerintem egy 
nagyon fontos előremenése lehet az eredményes gazdálkodásnak. Én ezt 
messzemenőkig támogatom, de ahhoz tényleg kell az ellenzék támogatása is, 
hiszen itt azért az öröklési törvényen is módosítani kell, és nagyon sok egyéb 
olyan dolog áll előttünk, ami többszörös törvénymódosítást igényel, egy 
komplex törvénycsomagot kell majd letennünk az asztalra, amellyel meg 
tudjuk akadályozni, hogy nap mint nap növekedjék a közös osztatlan mértéke. 

Magyar Zoltán képviselőtársamnak köszönöm szépen a kérdéseit, és azt 
kell mondjam a vidékfejlesztéssel kapcsolatosan, hogy a teljes egésze, tehát 
mindaz a komplett államtitkárság, amely Kecskeméten székelt, visszakerül a 
minisztériumhoz, és együttesen, közös erővel kívánjuk teljesíteni mindazokat 
a kihívásokat, amelyek mind a vidékfejlesztés, mind az agrárium tekintetében 
felmerülnek. Őszinte leszek, én nem is nagyon szeretném különválasztani, 
hogy vidékfejlesztés és magyar agrárium. A kettő oly mértékben tartozik 
együvé, olyan szorosan, kart karba öltve működik, hogy nem is tudjuk 
elképzelni ezt külön, hanem csak így, összefogva. Mindazon eszközöknek, 
amelyek mind a vidékfejlesztésben, mind az agrártámogatásokban 
megnyilvánulnak, egy közös célt kell szolgálniuk: egyrészt hogy kiváló 
élelmiszer kerüljön az asztalokra, másrészt pedig hogy az a vidéki megélhetés 
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és az a fejlődés biztosítva legyen, amit joggal elvárunk ezektől az 
intézkedésektől.  

A Nébih-laborfejlesztés szükségessége kapcsán egyetértünk. Teljes 
piacvezető szerepre kell törekedni, és erre áldozni is kell, hiszen ma már a mai 
kor kihívásainak akkor, amikor a kormányprogram egyik nagyon fontos 
célkitűzése az, hogy biztonságban éljünk hazánkban, akkor ehhez bizony 
hozzátartozik az élelmiszerek minőségének biztonsága vagy egyáltalán 
röviden csak az élelmiszer-biztonság kérdése, és ennek a legbiztosabb 
háttérmegteremtője az, hogy olyan kiváló felszereltségű laborok legyenek, 
amelyekkel megfelelő eszközöket tudunk becsatornázni abba, hogy ezt a 
minőséget fenn tudjuk tartani.  

A GMO-kérdést feszegette a képviselőtársam is, és akkor itt 
mindenképpen szeretném megemlíteni egy dolgot. Nem lehet kérdés, hogy a 
magyar mezőgazdaság továbbra is a GMO-mentes úton kell hogy haladjon, 
mert ez számunkra megkülönböztetést, előnyt, piaci versenyelőnyt jelent. 
Ugyanakkor arra is végtelenül figyelni kell, hogy meddig beszélünk GMO-
kérdésről, és melyik az a pillanat, amikor precíziós növénynemesítésről 
beszélünk. Én szeretném önöknek azt az álláspontot megvilágítani, ahogy 
erről én gondolkodom, és aztán persze vitatkozhatunk erről. Amikor 
transzgenikus eljárásról beszélünk, azaz egy élőlényből származó genomot 
átviszünk egy másik élőlénybe, az génmódosítás, az átveszi a szerepünket a 
Jóistentől, mert az egy új élőlény teremtését hozza létre. Abban a pillanatban 
viszont, amikor arról beszélünk, hogy mindaz a folyamat, amit végrehajtunk 
egy adott genomon belül, egy adott élőlényen belül, ami egyébként a 
természetben tíz-húsz-száz-százmillió év alatt végbemehetne, az nem 
génmódosítás, az nemesítés, növénynemesítés, hiszen a mutációkat 
elfogadjuk, nem is lenne sikeresebb a magyar növénynemesítés és az egész 
vetőmagiparunk, hogyha a mutációkat nem használtuk volna ki mindig is a 
növénynemesítésben. Egy villám, a fagy, a szárazság, a szárazságtűrő 
képességnek a feltérképezése, az mind-mind változást idézett elő azon 
genomokban, amelyek aztán megfeleltek az új kihívásoknak. Ma a XXI. század 
van, a XXI. századnak megvannak azok a biotechnológiai eszközei, amelyek 
ezt a folyamatot, amely a természetben önmagától, emberi beavatkozás nélkül 
is végbemehetne, csak sok-sok-sok-sok év alatt, azt nemesítésnek, precíziós 
nemesítésnek kell tekintenünk, és ez engedi a tudománynak a gazdasági 
potenciáljának a becsatornázását, ez a magyar növénynemesítést újra a világ 
élvonalába tudja hozni, és ez szerintem támogatandó, mert egy olyan 
erőforrást tud számunkra biztosítani, amellyel a jövő kihívásaira, a klimatikus 
válságra való gyors reakcióra megfelelő választ fogunk tudni adni. Ezért 
szeretném tehát ezt véleményként ismertetni a bizottsággal, hogy erre így 
tekintsünk a jövőben. 

Munkaerőhiány. Igen, teljességgel egyetértünk, az, ha nincsen 
megfelelő utánpótlás, az bizony nagyon sok ültetvénytelepítést gátol már most 
is. Tehát akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy ki lesz az, aki leszedi a 
barackot, vagy ki lesz, aki megmetszi majd az almafáinkat, akkor bizony az 
egyik nagy kérdés az, hogy lesz-e elég munkaerő. Ezért végtelenül fontos az, 
hogy hogyan tudjuk megtalálni azokat az ösztönző erőket, azokat a 
hívószavakat, amelyekkel a szabad munkaerőt oda tudjuk csoportosítani. 
Apáti képviselő úr mondta, hogy milyen érdekes, és érdemes tanulmányozni 
azt, hogy ahol magas munkanélküliség van, ott van a legnagyobb 
munkaerőigény is egyébként, tehát itt nagyon komoly társadalmi programot 
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kell indítanunk arra nézve, hogy hogyan tudjuk becsatornázni a szabad 
munkaerő-szükségletet a kívánt, igényelt munkaerő-szükséglethez.  

A földforgalmi törvény módosítására, finomítására volna szükség. Igaz, 
képviselőtársam, én ezzel egyetértek, ugyanakkor azt is kell hogy mondjam, 
hogy most van esélyünk, mert megvan a kellő felhatalmazás. A politika elég 
érdekes helyzeteket szokott produkálni, tapasztaltuk már az elmúlt 
időszakban, tehát néha van úgy, hogy ellenzéki támogatás is szükséges ahhoz, 
hogy egy-egy kérdést megoldjunk. Én azt remélem, hogy mindazon 
kérdésekben, amelyeket itt szinte mindenki felvetett, és amelyekben 
egyetértünk, félre fogjuk tudni tenni azokat az ellentéteket, amelyek politikai 
nézetkülönbözőségekből, versenyhelyzetből erednek, és össze tudunk fogni, 
példát mutatva arra a vidék Magyarországának is és a teljes Magyarországnak 
is abban, hogy ha probléma van, akkor az ellenzékre és a kormánypártokra is 
egyaránt számíthatnak a magyar vidéken élők, hiszen a közös osztatlan 
kérdését is közösen fogjuk tudni megoldani, és szerintem a munkaerő-
szükséglet biztosítását is ilyen közös összefogással fogjuk tudni biztosítani.  

A halászcsaládok kártalanítása. Ennek a javaslata jelenleg elkészült, 
különböző módszerű támogatásokat próbálunk ajánlani majd a 
halászcsaládoknak. Ebben természetesen benne van az, hogy a 
foglalkoztatásukat hogyan tudjuk megoldani, hogy mindazon 
tevékenységeket, amiket ők korábban végeztek, továbbra is végezhessék, 
hiszen azért itt a különböző egyesületeknek a szelektív halászatában való 
közreműködésnél, a halőri tevékenységekben való közreműködésnél 
számítunk ezekre az emberekre. Nyilván tudom, amit ön is kérdez, itt komoly 
kártérítési igénnyel léptek fel ezek a családok, ennek a mértékéről, módjáról a 
következőkben lesz döntés, egyeztetés, erről még most nem tudok önnek 
beszámolni.  

Győrffy Balázs képviselőtársamnak azzal a mondatával teljességgel 
egyetértek, hogy a modernizáció irányába kell elfordulni az elkövetkező 
időszakban, hiszen azon kihívások, amelyek előtt vagyunk, a technika minden 
vívmányát és a tudás minden eszközét igénylik ahhoz, hogy meg tudjunk 
ennek felelni.  

Azzal is teljességgel egyetértek, hogy a termőföld mindennek az alapja, 
nem véletlenül tartjuk ezt korlátos jószágnak és minden tevékenységünk 
kiindulópontjának. Ennek a megőrzése, az ezért való küzdelem mindent 
megér. Kérdezték képviselőtársaim a zsebszerződéses csatáinkat, a brüsszeli 
küzdelmeinket. Igen, megérte, hogy küzdjünk, megérte, hogy jelezzük 
szomszédainknak, hogy Magyarország számít a saját földterületeire, és 
Magyarországon mindig is a magyar gazdák lesznek előnyben. Ezért lehet 
minket bántani, lehet minket elítélni, de Magyarországon mindig a magyar 
gazdáknak kell előnyt élvezniük, és ebben ránk mindig számíthatnak is ilyen 
téren a magyar gazdák. És azzal is teljességgel egyetértek, hogy dolgoznunk 
kell azon, hogy hogyan tudunk birtokegyesítéseket, földcseréket, ennek a 
könnyítését létrehozni, hiszen az optimális birtokméret olyan kedvezőbb 
gazdálkodási lehetőségeket tár elénk, amely a versenyképesség miatt 
nélkülözhetetlen, szeretnénk is, hogy ez a dolog legyen. 

A családi gazdaságok erősítésével kapcsolatosan mindazon 
megjegyzéseket, amelyeket képviselőtársam hozzáfűzött, én két szóval, de egy 
fogalommal szeretném illusztrálni, aminek a munkájában én nagyon 
számítanék az együttműködésre: az átlátható mezőgazdaság megteremtése. Ez 
az átláthatóság egyben – ki kell mondanunk – versenyképességi szintünk is, 
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hiszen nem lehet az, hogy addig, amíg egyes termelőtársaink az adózási 
követelményeket megkerülve jogtalan előnyökhöz jutnak, az bizony a 
tisztességesen dolgozó gazdatársainkat pedig negatív hátrányba hozzák. Ezért 
átláthatóvá kell tenni a teljes gazdálkodást, mindenkinek a tisztességes 
játékszabályok szerint kell játszania, és így mindenki jól jár majd a magyar 
mezőgazdaságban. Ezt a munkát el kell végeznünk az elkövetkező időszakban. 

Apáti István képviselőtársamnak hadd osszam a véleményét, hogy régi 
idők átka. Igen. Félig-meddig meg is válaszoltam, hogy nagyon komolyan 
szeretnénk ebbe az osztatlanközös-felszámolásba beszállni.  

Egy nagyon megfontolandó vélemény volt a jégkárelhárítási vagy 
megelőzési rendszer határon túli lábának az építése. Itt szerintem 
egyeztetnünk kell majd a kamarai vezetőkkel, szakemberekkel arról, hogy 
hogyan lehet ezt megteremteni. Van benne logika, hiszen pont a kárpátaljai 
részen is számos magyar termelő gazdálkodik és küzd, és rajtunk kívül nem 
lesz, aki megsegítse őket (Győrffy Balázs: Igen, kérték is!), tehát ez 
mindenképpen egy megfontolandó, nagyon jó ötlet, köszönöm szépen.  

Hogy a biztosító helytállási kötelezettsége milyen legyen, hogy legyen, 
hogy a megfelelő módszertanát ennek hogy dolgozzuk ki, azért vagyunk itt 
együtt, hogy megtaláljuk ennek a módját és a megfelelő szabályozását, 
ugyanúgy, ahogy az erdő és az erdészeti tevékenység adózási kérdéseiben is 
közös munkát javaslok, közös probléma- és közös megoldásijavaslat-felvetést 
ahhoz, hogy elfogadható válaszokat tudjunk találni a jövőben.  

A pályázatok elbírálása kapcsán, hogy hosszú és nehézkes, azt kell 
jeleznem önnek, hogy nagyon nehéz helyzetben volt a vidékfejlesztési 
államtitkárság, hiszen új módszertant kellett elfogadtatnia, ami fél évet késett 
a brüsszeli akkreditáció miatt, de azt kell jelezzem önnek, hogy több mint 
90…, tehát meghirdették 100 százalékban a pályázatokat, a nagy része bírálat 
alatt van, tehát az elkövetkező időszak pályázateredményességi hirdetései 
felgyorsulnak, hiszen a döntéshozatali folyamatok végénél járunk. Azon 
dolgozunk már a különböző egyeztetéseken, hogy a visszamaradó, 
visszacsorgó pénzeknek milyen új pályázati frontot nyissunk, milyen új 
felületeket nyissunk meg, hogy milyen témaköröket vessünk fel vagy rakjunk 
fel az asztalra, amelyekre a gazdatársadalom a visszacsorduló pénzekből majd 
újra pályázni tudjon.  

A munkaerőhiányról itt volt szó, ez természetesen valóban egy 
kardinális kérdés, amit meg kell oldani.  

Pócs János képviselőtársamnak mondanám, hogy az egy nagyon 
megható és nagyon jó érzés, amikor tényleg azt látja az ember, hogy apáról 
fiúra száll egy gazdaság, így érdemes gazdálkodni, így érdemes dolgozni. 
Akkor, amikor számos kritikát kapunk a vidékfejlesztéssel kapcsolatosan 
arról, hogy mennyivel másabb a helyzet Ausztriában, mint Magyarországon, 
akkor el kell mondani, hogy mekkora politikaiörökség-különbözetünk van, a 
történelemben mennyire különböző utat jártunk be, és pont Pócs 
képviselőtársam életpéldája is mutatja egyébként azt, ami az 
állattenyésztőknél pedig még jobban látszik, hogy a mezőgazdasági 
tevékenység egy életforma, egy életmód, az nem csak egy egyszerű szakma, az 
egy életmód. Aki nem születik bele, aki nem ezzel foglalkozik, aki megszokta 
azt, hogy ledolgozza a maga nyolc óráját, és aztán hazamegy, az nem tudja, 
milyen érzés karácsony szent napján felkelni hajnalban, és megetetni a 
jószágot, de akkor is meg kell, ha 40 fokos kánikula van és ha mínusz 25 fok 
van, akkor is, és ez egy életforma, egy életmód. És azért van különbség 
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köztünk, mert addig, amíg Ausztriában ez az apáról fiúra szálló gazdaság, 
hogy minden generáció hozzátette a maga pluszát a sertéstelephez, a 
szarvasmarhatelephez, és teljesen természetes volt, hogy a nagyfiú viszi 
tovább a gazdaságot, és presztízst csinál abból, hogy az ő gazdasága jobb 
legyen meg fejlettebb legyen, mint amit az édesapjától átvett, és hogy 
megőrizze azt az örökséget, és továbbfejlessze, addig nálunk a paraszti 
rétegből alkalmazotti réteget csináltak a szocialista fejlődés miatt a 
mezőgazdaságban, és ez az alkalmazotti réteg kiürítette vidéken a 
sertésólakat, kiürítette a marhaólakat, egyszerűen kiürült a vidéki portáknak 
az állatoldala, és ez okoz ma olyan nehézséget, amit nagyon nehezen tudunk 
pótolni, hiszen a falu eltérő fejlődése miatt ez bizony nehézséget okoz.  

Itt át is térnék majd pontosan Steinmetz Ádám képviselőtársunk 
kérdésére is, és a kettőt egy kicsit hadd vonjam össze! Bizony nagyon 
komolyan el kell gondolkodnunk akár a somogyi példából kiindulva, de van 
még ilyen az országban, és fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi lesz veled, 
magyar falu, a XXI. században, mit képzelünk, mit szeretnénk, hogy ez a 
történet működjön? Hiszik-e, több mint egymillió hektár az a terület, ami a 
kertekben van kihasználatlanul, és nem fordítjuk be jelen pillanatban a 
mezőgazdasági termelésbe. És a szomorú az, hogy ha képviselőtársunk ott 
végigjárja az ő körzetének a falvait, akkor nem azt látja, hogy a kert meg van 
művelve, pedig a szegénység nagy, és hogyha legalább az önellátásra 
berendezkednénk, akkor a szegénység fokát lehetne csökkenteni. (Dr. Apáti 
István: Így van!) Ha a mindennapi eleséget meg tudnánk termelni a kertben, 
ha erre volna szándék és akarat, akkor egészen más volna a hozzáállás, és más 
volna a lehetőség azon térségekben is. Nem használjuk ki azt az erőforrást, azt 
a potenciált, amelyet a kert-Magyarország jelentene számunkra. Kert-
Magyarország programot kell elindítanunk ahhoz, hogy különböző aktiváló 
eszközökkel, meggyőzéssel rá tudjuk bírni az embereket arra, hogy kedvük 
legyen megművelni a kertjüket. Nagyon sok olyan népszerűsítő program kell, 
amely fel kell hívja a figyelmet arra, hogy a modern gasztronómiához, a 
megújuló magyar gasztronómiához is mennyire fontos a kiváló nyersanyag, a 
kiváló nyersanyag pedig pont ott fog megteremni a kertünkben, és nem arról 
szól, hogy az egész kertet meg kell művelni, hanem arról szól, hogy legalább a 
legkisebb volumenben indítsuk el, hogy kedvet, példát kapjunk arra, hogy 
hogyan is lehet, meg kell tanulni újra, mert, valljuk be, nem tudják már, 
elfelejtették. Újra meg kell tanítani az embereket arra, hogy hogyan kell a 
dughagymát elültetni, vagy éppen a paprikapalántát, nem akarom ezt tovább 
ragozni. Tehát itt egy nagyon fontos erőforrás van, nagyon fontos kérdés az, 
hogy az önellátásunkat hogyan tudjuk ellátni, és nagyon fontos kérdés az 
élelmiszer-biztonságban is, az egészségünk megóvásában is egy sikeres kert-
Magyarország program elindítása és ennek a megművelése az elkövetkező 
időszakban. 

A KAP-átalakulással kapcsolatosan mind Magyar Zoltán, mind 
Steinmetz képviselőtársunk kérdezett. Én azt hiszem, a legfontosabb kérdést 
elmondtam: továbbra is a gazdáknak kell megkapniuk az ebből származó 
jövedelmet, semmilyen olyan célt nem támogatunk, amely idegen programot 
vonna ebbe bele, és ennek a terhére lehetne elszámolni, tehát teljességgel 
elzárkózunk ez elől. Figyelembe kell vennünk azt, hogy brexit van, tehát egy 
nagy nettó befizető távozik ebből a rendszerből, Magyarország ezért hajlandó 
lenne többet befizetni a kasszába, csak ne csökkenjen ez a szám. Különböző 
számok vannak, 5-7 százalékos, de akár 17-18 százalékos csökkentésről is 
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beszélgetnek. A magyar álláspont az, hogy mindent el kell követni azért, hogy 
ne érezhessenek csökkenést a magyar gazdák, tehát minden ebből származó 
forrást a magyar gazdatársadalom számára kell biztosítani, mert olyan 
feladatokat látnak el, amelyek nemcsak az agrártermeléssel kapcsolatosak, 
hanem fenntartanak egy vidéket, egy olyan élhető környezetet, amely 
mindnyájunk számára végtelenül fontos. És nemcsak azért szükséges ez a 
támogatás, hogy a jövedelmezőséget még jobban fokozzuk, hanem azért 
szükséges, mert lehetővé teszi olyan területek megművelését is, ahol 
egyébként önmagában nem lehetne gazdaságos vagy nyereséges tevékenységet 
folytatni. Ezért nagyon lényeges, hogy a KAP-forrásokat mindig a gazdák 
tulajdonába, a gazdák javára tudjuk fordítani.  

További állami földek értékesítése. A „Földet a gazdáknak!” program 
lezajlott, azt viszont, hogy olyan kisterületű, kismértékű állami földek – 
mondom ezt a 3 hektári alatti területekre – további értékesítése megtörténjen, 
amelyek művelését ez elősegíti, amelyek birtokegyesítési, -összevonási céllal 
vannak, azt messzemenőkig támogatni lehet.  

Az állami erdőgazdaságok privatizációja nincs napirenden, nem is volt 
napirenden, és azt tartom, és azt vélem, hogy továbbra is a közösségi 
tulajdonban való megtartása közösségi célokat szolgálva mindenképpen 
elsődleges, és prioritást élvez.  

Jakab elnök úr kérdéseire és észrevételeire a válasz az, hogy igen, 
nagyon szépen köszönöm a szavait, hogy a XXI. század van jelen mindebben a 
programban. Igen, hiszen a XXI. században élünk, és ez egy felelősségünk, 
mindnyájunknak, nemcsak nekem, hanem az asztalnál ülőknek és azon 
kollégáknak is, akik tudósítanak erről, mert a mi munkánk, a szándékunk csak 
úgy tud eredményes lenni, ha meg tudjuk értetni az emberekkel. Ezért tehát 
végtelenül fontos az, hogy mindazoknak a munkáját, akik számot adnak, 
tudósítanak arról, amit csinálni szeretnénk, azok munkáját elismerjük, 
segítsük és támogassuk, mert ez a dolog, ez a közös munka kölcsönös, hiszen 
csak akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha mindazt a szándékot és akaratot, 
amit mi szeretnénk itt véghezvinni különböző törvénymódosításokkal, 
rendeletekkel, megérti a vidéki ember, és azonosulni tud vele, élni tud 
mindazon lehetőségekkel, és ennek a hozzájuk való eljuttatásában és ennek a 
segítésében végtelenül számítok mindnyájuk munkájára.  

Vécsey László képviselőtársamnak az erdőgazdálkodás fontosságáról: 
való igaz, egy nagyon fontos erőforrás, és ahhoz, hogy megfelelő klimatikus 
körülmények között tudjunk élni, hogy élhetőbb Magyarország legyen, ahhoz 
az erdőterületek növelésére nagyon-nagyon szükség van. Az urbanizáció 
hatásainak kivédésében, a városi ember rekreációjában, a gyerekeknek a 
természet megismerésében nélkülözhetetlen szerepe van az erdészeteknek, az 
erdőgazdaságoknak, és ezért minden olyan fejlesztést támogatunk, amely 
elősegíti ezt, hogy a városi ember a maga komfortérzetével, amikor kimegy az 
erdőbe, akkor ott jól érezze magát, hogy valóban feltöltődni, megújulni 
tudhasson, hiszen a munkájára a hétköznapokban pedig nagyon-nagyon 
számítunk.  

Az agrár-felsőoktatás – nem is lehet egy gödöllői képviselőnek más 
kérdése igazából – nagyon-nagyon kardinális kérdés a jövőben, és erről kell 
váltanunk néhány szót. Az elfogadhatatlan, és jelzi, hogy mekkora feladatunk 
van, hogy 2017 őszén az osztatlan agrármérnökképzésre jelentkezettek száma 
98 fő volt, és 12 felsőoktatási intézményünk van. Ez komoly munkára sarkall, 
komoly munkára kell hogy sarkalljon minket, mert úgy tűnik, hogy mindazt, 
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amit elmondtam, a fiatalok nem érzik. És én ezt azért mondtam el önök előtt 
itt hangsúlyosan, mert ezt a felelősséget rá kell tenni a fiatalok vállára, hogy ez 
egy akkora kihívás, hogy ebben részt venni nagy buli, hogy ebben részt 
akarjanak venni, és ahhoz, hogy ebben részt akarjanak venni, a felsőoktatás 
megújítása nélkülözhetetlen. Hogy az agrár-felsőoktatási intézményeinkben 
XXI. századi ismereteket kapjanak a fiatalok, hogy a legmodernebb 
képességekkel és készségekkel legyenek felszerelve, az elmulaszthatatlan. 
Minden egyes nappal, amit ebben elvesztegetünk, elveszítünk egy csomó 
olyan erőforrást a mezőgazdaság számára, amit nem szabad. Úgyhogy tudom, 
hogy az elkövetkező időszakban – egyetemi emberként mondom ezt, hiszen a 
civil életemben onnan jövök magam is – mennyire fontos az egyetemi 
képzéssel, az agrárképzés megújításával foglalkozni, és elérni azt, hogy az 
onnan sugárzó és kiáramló tudás a XXI. század problémáit, az azokra adott 
válaszokat tudja a hallgatóba tenni. És hogyha el tudjuk dönteni azt, hogy az 
onnan kijövő agrármérnökök milyenek legyenek, mire készítsük fel őket, csak 
utána lehet arról beszélni, hogy milyen formában történjék meg akár az agrár-
felsőoktatási intézmények átalakítása, vagy hogy milyen formában legyen 
maga a képzés. Tudnunk kell először, hogy mire számítunk, hogy milyen a 
XXI. századi agrármérnök, hogy mit várunk el tőle. Amikor ezt 
meghatároztuk, attól a pillanattól kezdve magától értetődő válaszként fog 
megszületni a megoldás is arra, hogy hogyan tovább, magyar agrárium, a XXI. 
században.  

Elnök úr, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm a minden részletre kiterjedő választ.  
Ahogy ismertettem a forgatókönyvet, most ahhoz a szakaszhoz 

érkeztünk, hogy kérdezem a bizottság tagjait, hogy esetlegesen van-e az itt 
elhangzottakhoz kapcsolódó újabb kérdés vagy megjegyzés – ezt már csak 
nagyon korlátos időben, két percben engedélyezném a meghozott döntésünk 
alapján. Kérdezem, hogy van-e ilyen kérdező? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen… (Jelzésre:) Steinmetz Ádám, mégiscsak van! 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon rövid 

leszek. A beszéde kezdetén a miniszterjelölt úr úgy fogalmazott, hogy 
mindenkinek a munkájára feltétel nélkül számítok. Nagy örömömre szolgált a 
mai tájékoztató és a kérdésekre adott válasz, amit ezúton is köszönök. Én úgy 
gondolom, hogy szakmai kérdésekben abszolút értelemben számíthat a 
munkámra. (Dr. Nagy István: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Meg szeretném köszönni a miniszterjelölt úrnak az itt kapott elismerést 

(Derültség.), mert hiszen az volt. Sokan vagyunk, akik már sok 
miniszterjelöltet meghallgattunk, egyszerűen így hozta az élet, és azt hiszem, 
hogy itt egy nagyon nagy pozitív visszacsengést lehetett hallani az ellenzék és 
nyilvánvalóan a kormányoldal részéről is. De közismert, hogy ez a bizottság 
nagyon ritkán ütközik meg, maximum súlyos elméleti, politikai kérdésekben, 
de szakmaiakban a legkevésbé, és hála istennek, hogyha ezt a hangulatot és 
hangnemet a következő négy évben is fogjuk tudni vinni, különösen akkor, 
hogyha a miniszterjelölt úr az itt jelzett programját elkezdi, és végre is hajtja, 
akkor ehhez minden bizonnyal partnerek leszünk. Ezért még egyszer 
köszönöm a mindenre kiterjedő gondolatait, válaszát, és köszönöm azoknak a 
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kollégáinak is, akik ön mögött, a következő sorban ülnek, hiszen sokukat 
majdan, ha itt a hétvégén jogi értelemben is miniszterként köszönthetjük, 
akkor intézkedései következtében esetleg államtitkárokként is 
megismerhetünk majd. Úgyhogy ennek az együttes csapatnak jó egészséget és 
nagy erőt kívánunk az elképzelt program végrehajtásához. Köszönöm szépen. 

Az 1. napirendi pontot lezárom… (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) Bocsánat, nem zárhatom le az 1. napirendi pontot, merthogy 
szavaznunk kell a miniszterjelölt meghallgatásának az eredményéről, tehát a 
lényegről. (Derültség.) Tehát nem a pacsirta, a dal a lényeg, ahogy Seneca 
mondta, és most a lényeghez, a szavazáshoz értünk. 

Határozathozatal 

Ezért kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a házszabály 
alapján fennálló kötelezettségünknek megfelelően a miniszterjelölt urat 
miniszterségében támogassuk. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez minden bizonnyal többség, de kérem a titkárságot a 
számolásra, mert erről számszaki jelentést kell adnunk a házelnök úr felé. Ki 
az, aki tartózkodik? – mertem ezt a kérdést feltenni. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
bizottságunk támogatja a miniszterjelölt úr kinevezését.  

Köszönöm szépen. Most zárom le az 1. napirendi pontot, hogy érdemi 
munkát is végeztünk. (Dr. Nagy István: Köszönöm szépen. – Dr. Nagy István 
és az 1. napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak.) 

Egyebek  

Elnöki tájékoztató 

A 2. napirendi pont az egyebek. A bizottság tagjait egy pici türelemre 
kérem. Szeretném jelezni, hogy ahogy a kormány a törvényjavaslatokat 
benyújtja, vagy netán egyéni indítványok a bizottságunkat munkára 
sarkallják, akkor érdemben is elkezdődik a további bizottsági munka.  

Szeretném jelezni, hogy szeretném, hogyha a majdani, következő 
bizottsági ülésen már előterjesztésre kerülhetne, hogy milyen 
albizottságokban gondolkodunk, és esetleg ki melyik albizottság felé 
orientálódna, netán melyiknek a vezetését vállalná. A 2014-18-as időszakban 
öt albizottságunk működött: az Ellenőrző albizottság – ez szinte kötelező 
jelleggel –, a Kertészeti albizottság, a Szőlő- bor- pálinka albizottság, az 
Erdészeti albizottság és az Állattenyésztési albizottság. Ezt csak azért 
mondtam el, hogy erről mindenki elmélkedjen, hogy összevonást, szétszedést, 
esetlegesen újabb terület elfoglalását igényli-e a bizottság. Megjegyzem, hogy 
’10 és ’14 között nagyon sok albizottságunk működött, kevésbé aktívan, mint a 
’14-18 közötti kevesebb számú, de nagyobb aktivitású albizottság. Egy 
albizottságról tudom, hogy kevéssé működött, ez az Állattenyésztési 
albizottság volt, ha jól emlékszem a statisztikai adatok alapján, és egy 
albizottság különösen sokat ülésezett, ez a Szőlő- bor- pálinka albizottság volt 
a vezetésem által, és azt ígérhetem, ha netán itt tag szeretne lenni valaki, hogy 
ez így lesz a következőkben is, mert javaslatot teszek ennek az albizottságnak a 
további működésére, de nem akarok ezzel senkit sem elbizonytalanítani, vagy 
új ötleteket generálni. Ezt a következő bizottsági ülésre legyünk szívesek 
átgondolni!  
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A következő bizottsági ülésre a Fidesz-frakció várhatóan újabb 
bizottsági tagcserére, módosításra tesz javaslatot, akik esetleg majd látni 
fogják. Mint említettem, olyan nagy volt a Fidesz részéről a jelentkezési igény, 
hogy a KDNP-t is megkértük, hogy a bizottságitag-helyét esetleg adja át, ezért 
fideszes képviselőkkel kerül feltöltésre a bizottságunk. A csere következtében 
várhatóan meg kell majd köszönnöm Vécsey Lászlónak, Jakab Istvánnak és 
Bóna Zoltánnak a most betöltött bizottsági szerepét, és köszönjük szépen, 
hogy így teljes létszámban voltunk itt a mai miniszterjelölti meghallgatáson.  

A titkárságot kérdezem, hogy a titkárság részéről van-e bármilyen 
jelentés. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Nincs.  

(Jelzésre:) Az alelnök úrnak adok szót. Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Én csak arra szeretnék lehetőséget kapni az új tagoknak, hogy esetleg néhány 
mondatban ha bemutatkozhatnának itt a bizottság előtt. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Kezdjük! Parancsolj, István, Apáti 

István! 

A bizottság új tagjainak bemutatkozása 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Szinte minden itt ülőt régóta ismerek már gyakorlatilag, 2010 óta vagyok 
országgyűlési képviselő, de először vagyok tagja a Mezőgazdasági 
bizottságnak, pedig tulajdonképpen már 2010-től kezdődően indokolt lett 
volna, hogy ennek a bizottságnak vagy ennek a bizottságnak is tagja legyek, 
eredendően az Igazságügyi bizottságban dolgozom, egyébként most is tagja 
vagyok az Igazságügyi bizottságnak is.  

Nos, hogy mi hozott engem ide? Merthogy a végzettségemet tekintve 
jogász vagyok, de odahaza, Csengerben édesapám kapitánykodása vagy 
fővezérlete alatt egy 32 hektáros intenzív almatermelő családi gazdaságból 
élünk tulajdonképpen, ennek a családi gazdaságnak az egyik tagja vagyok én, 
és ismerős az, hogy az idős családtagokat is be kell vinni, az én nagymamám 
91 éves, jelzem (Győrffy Balázs: Isten éltesse!), már el is múlt 91 éves, 
Steinmetz kollégámé 89, úgyhogy valóban vannak itt anomáliák ebben az 
adórendszerben. Gyakorlatilag büszkén jelenthetem, hogy az öcsém hozzám 
képest sokkal nagyobb tudás birtokában, fényévekkel magasabb szintű tudás 
birtokában tevékenykedik, ő a debreceni Agrártudományi Egyetemen 
egyetemi docensként dolgozik, és a FruitVeb vezetésében is részt vesz 
egyébként. Eddig még nem érte hátrány őt az én politikai hovatartozásom 
miatt, nagyon bízom benne, hogy ezután sem fogja, hogy ilyen értelemben 
nem kap majd pörölycsapásszerű támadásokat – ezt kicsit pikírt 
megjegyzésként teszem, de tényleg őszintén remélem, hogy ha eddig… Őneki 
semmi köze a politikához, nem is volt, több mint valószínű, hogy nem is lesz, 
úgyhogy ő megmarad a szakmai vonalon.  

Talán már itt ebből a miniszterjelölti meghallgatásból érzékelhető volt, 
hogy főleg azok az ambíciók vagy azok az indokok vezettek engem arra, hogy 
ebben a ciklusban elvállaljam a mezőgazdasági bizottsági tagságot az 
igazságügyi mellett, hogy olyan számos probléma merült fel, olyan számos 
problémával találkoztam a gyakorlatban, a való életben, a való világban, 
amelyek megoldására, amennyire ezt egy ellenzéki képviselő megteheti, én is 
kísérletet teszek. És tekintettel arra egyébként, hogy az én jó édesapám most 
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már a 67. életévében jár, a generációváltást a mi családi gazdaságunkban is 
magasabb fordulatszámra kell pörgetni, bár hál’ istennek kiváló egészségnek 
örvend, és közölte, hogy még legalább 15 évig ne is álmodjunk arról, hogy 
nekünk közelebbi betekintést enged, vagy közelebb enged minket a családi 
gazdasághoz, de látom azt, hogy egyre inkább segítségre szorul akár a 
betakarítási munkák kapcsán, akár más egyéb vonatkozásban is, és a családi 
gazdaság mindennapi működése során felmerülnek olyan gyakorlati kérdések, 
akár az osztatlan közös tulajdon összefüggéseiben, akár az adózási 
kérdésekben, a munkaerőhiány kapcsán. És nem is említettük itt egyébként az 
értékesítést, pedig nagyon fontos kérdés, én magam is elfelejtettem feltenni, 
az értékesítési vonalak megszervezését, ami talán legalább annyira fontos, 
mint maga a termelés. Itt természetesen nemzetközi jogi problémákba és 
akadályokba is ütközünk, de engedjenek meg vagy engedjetek meg nekem egy 
olyan megjegyzést, hogy ha van terület, ahol kifejezetten érdemes lenne az 
orosz kapcsolatokat elmélyíteni és erősíteni, az pont a mezőgazdaság lenne, 
hiszen méretünkből adódóan nem tudunk annyit termelni, amennyit ne 
tudnánk eladni… 

 
ELNÖK: Ha nem lenne embargó. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …, ha nem lenne nemzetközi embargó, 

persze, de a nemzetközi jogi akadályoknál erről beszéltem. Érdemes lenne 
talán szakértőknek megvizsgálni azt, hogy a lengyelek zöldség-gyümölcs 
ágazata e tekintetben miért tud erősebb meg versenyképesebb lenni, ők adott 
esetben hogyan tudják megoldani a nemzetközi jogi tilalmak ellenére azt, amit 
mi nem tudunk, nem merünk, vagy nem akarunk… (Közbeszólás.) Igen, itt a 
fehérorosz kontaktra, a fehérorosz útvonalakra gondolok.  

Úgyhogy én abban bízom, hogy itt elég konstruktív légkör alakul ki, és 
egy üdítő kivétel lesz ez a bizottság és ennek a munkának a plenáris ülésen 
való megjelenési vagy megjelenítési formája, hogy itt nem egymást akarjuk 
szétgyepálni meg lekardozni meg a földbe döngölni, mint ahogy időnként ez 
más bizottságban előfordul, hanem akár még egy kétharmadosnál nagyobb 
többséget is tudunk rakni bizonyos javaslatok mellé, mert nagyon nem érdekli 
se a szatmári, se a Vas megyei gazdákat az, hogy éppen itt milyen 
problémákkal küzdünk, meg milyen ellentétek vannak adott esetben a Jobbik 
meg a Fidesz között, ők csak azt látják, hogy az osztatlan közös problémája 
harminc éve megoldatlan, ők csak azt látják, hogy nagyon sokat adóznak, ők 
csak azt látják, hogy adott esetben nem tudnak a munkájuknak megfelelően 
érvényesülni és előrehaladni.  

Úgyhogy én ezzel a jó értelemben vett küldetéstudattal érkeztem ide, és 
én is azt ígérem, hogy ha csak erre egyébként nem adnak a fideszes képviselők 
okot, akkor én is egy teljesen más stílusban és más módszertannal fogok 
hozzáállni ehhez a munkához, mint ahogy adott esetben egyébként az 
igazságügyi bizottsági munkához hozzá kell állni, hiszen itt valóban a 
problémamegoldás lenne a fontos, és nem az, hogy azon menjen a vita, hogy 
hány probléma megoldatlan még a ciklus harmadik vagy negyedik évében is. 
Ugyanis mindenki elérte azt, hogy azért a magyar vidék helyzete sokkal 
aggasztóbb annál, mint amit egyébként itt akár a miniszterjelölti beszámoló is 
sugallt, mert az a generációváltás a legtöbb helyen nem fog megtörténni, a 
fiatalok jó része nem akarja átvenni a családi gazdaságokat, pontosan azért, 
mert úgy gondolják, úgy érzik, hogy aki sokat dolgozik, az nem ér rá pénzt 
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keresni, és nem azért akarnak görnyedt háttal megöregedni, hogy minden 
nap, minden munkanap végén jól elfáradjanak, meg a rengeteg izzadástól a só 
kiüljön a hátukon, de igazából a verejtékes munka gyümölcsét – és egy kicsit 
erős megjegyzést engedjenek meg! – a felvásárlómaffia fogja majd lefölözni.  

Úgyhogy úgy gondolom, hogy munka van bőven, és én arra kérek 
mindenkit, hogy nagy lendülettel, nagy sebességgel kezdjünk ehhez, mert 
hogyha ezeket a vaskos kérdéseket nem fogjuk meg, akkor két-három-négy év 
múlva is úgy fogunk itt ülni, hogy gyakorlatilag semmit nem oldottunk meg. 
Én tehát a kormánypárti képviselőket is arra kérem, hogy kellő lobbierőt 
fejtsenek ki akár a legfőbb döntéshozó, a miniszterelnök úr irányába is a 
tekintetben, hogy ezeket minél előbb és minél rugalmasabban orvosoljuk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm a 

bemutatkozás lehetőségét. Nem tudtam, hogy erre lesz majd módom, 
úgyhogy… 

 
ELNÖK: Én sem, az alelnök úr javasolta. (Derültség.)  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): …köszönöm az alelnök úrnak, hogy 

kiharcolta (Győrffy Balázs: Mi is! – Derültség.), ezért az eddigi 
mondandómba röviden belefűztem. Bizonyára furcsa lehet, hogy egy olimpiai 
bajnok sportoló mit keres a Mezőgazdasági bizottságban. Ennek az a 
magyarázata, hogy 2009 óta építek Marcali mellett egy gazdaságot, és az volt a 
célom, hogy az aktív vízilabdasport befejezése után, ami a héten sajnos most 
már bekövetkezik, gazdálkodni fogok az őseim – hogy is mondjam? – 
nyomdokába lépve ezen a téren is. Tíz hónappal ezelőtt jött a felkérés, hogy 
mérettessem meg magamat a választásokon, én nem erre készültem, 
korábban nem volt olyan tervem, hogy politizáljak, ettől függetlenül nagyon 
sok pozitív tapasztalatom van ebből a műfajból is, és nagyon örülök, hogy 
ilyen bizottságnak lehetek a része, és bízom benne, hogy önöktől mind 
szakmai téren, mind a politikai kultúra terén is fogok tudni tanulni, amit 
fogok tudni majd hasznosítani a jövőben a Jobbik-frakcióban. 

Összességében: a családi gazdaság Marcali mellett található, ezért is 
van a választókerületi kötődésem, és bár listáról jutottam be, nagyon sok 
vállalkozóval ismerkedtem meg a munkám során – nekem is hobbim, akár 
csak Győrffy Balázsnak a vadászat, ami sokszor inkább az erdőjárásban, a 
természetjárásban merül ki, a vadászati szerencse forgandó, mint tudjuk, meg 
elég bizonytalan is –, és az elmúlt, most már idestova kilenc évben nagyon sok 
vállalkozóval ismerkedtem meg mind a vadászat, mind a növénytermesztés, 
mind az állattenyésztés területén, illetőleg a Marcali környéki halastavak 
mentén, ahol barátságok szövődtek, és nagyon bízom benne, hogy lehetőséget 
fogok majd kapni itt a bizottság keretein belül, hogy az ő tapasztalataikat és 
kéréseiket közvetíteni tudjam önök felé, és beépíteni majd a törvényalkotásba, 
illetőleg a törvénymódosítási kezdeményezéseinkbe, illetve javaslatainkba. 
Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen a bemutatkozást.  
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Kérdezem, hogy az egyebekben van-e még bármilyen bejelentés. 
(Jelzésre:) Igen, Apáti István!  

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnézést, bocsánat, 

hadd legyek – nem a bemutatkozást akarom kiegészíteni – élelmes! Tudom, 
hogy nem bizottsági meg nem bizottsági elnöki, vagy nem kizárólag bizottsági 
elnöki vagy bizottsági hatáskör, de ha Gémesi György nem veszi fel a 
mandátumát, akkor ugye itt még van egy üres ellenzéki hely, és hogyha a 
baloldal ilyen értelemben nekünk lepasszolja a labdát, vagy a labdát 
gazdátlanul hagyja, akkor köszönjük szépen, begyaloglunk vele a kapuig. 
Tehát arra tennék javaslatot, vagy az irányba fogalmaznék meg kérést, hogy 
akkor a negyedik ellenzéki bizottsági tag is lehetőleg jobbikos legyen 
(Derültség.) evés közben jön meg az étvágy alapon, oly módon – hogy még 
azért fokozzam egy kicsit –, hogy ez a… 

 
ELNÖK: Ne tovább! (Derültség.)  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …, hogy ez a… – nem, nem, nem kérjük 

az elnöki tisztséget (Derültség.) – …, hogy ez a már kialakult bizottsági 
struktúrában ne okozzon borulást. Tehát nem akarom az egész megállapodást 
felborítani, hogy akkor majd más bizottságokból vonjunk ki embereket, 
magyarán mondva tehát ez ilyen értelemben egy plusz, extra legyen! Ha már 
ugye nem tölti fel más ellenzéki párt, akkor mi nagyon szívesen megoldjuk ezt, 
de nem olyan módon gondolom, hogy akkor más bizottságban bármilyen 
hátrány érjen minket. Úgyhogy ezt a kérést kellene tolmácsolni. Szerintem a 
kétharmados kormánypárt nagyvonalúságába ez azért bele kellene hogy 
férjen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, a helyzet nem ilyen egyszerű. (Dr. Apáti István: Tudom, 

tudom!) Itt egy hétpárti megállapodás zárja le mindig azt az egyhónapos vagy 
most szűk kéthetes tanácskozást, amelyben a parlamenti helyek a bejutott, 
megnyert mandátumok arányában elosztásra kerülnek. Mi, a kormányoldal, a 
Fidesz-KDNP egyet tud: hogy mennyi az őáltala elfoglalt hely, és az összes 
többi az ellenzéké. Ahhoz hogy az ellenzék, a jelenleg öt frakcióval működő 
ellenzék házon belül hogyan osztja fel egymás közt a helyeket, ahhoz nekünk, 
kormányoldalnak, bármilyen kétharmadunk van is, semmi közünk, és arra 
semmi ráhatásunk. Tehát ezt majd legyetek szívesek az ellenzéki öt párton 
belül megbeszélni, hogy kaptok-e extramandátumot a negyedik hely 
elfoglalására, vagy az LMP, amelynek az ezek szerint kiosztásra került az 
egyeztetésetek, most már az ellenzéki egyeztetések alapján, ő ezt az egy 
pozíciót be akarja-e tölteni más LMP-s képviselővel, vagy netán ezt is átadja. 
Úgyhogy ezt mi értjük, meghallgattuk, de ebbe semmilyen módon nem fogunk 
tudni beavatkozni. A szándékot, a lelkesedést, azt annektáltuk ezennel. 

Köszönöm szépen. Az egyebeket lezárom. 
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. A következő ülésről időben tájékoztatást fogtok 
kapni az ismert módon. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc) 
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