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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a meghívott 
szakértőket, munkatársainkat és a napirendi pont előadóit. Engedjék meg, hogy külön 
tisztelettel köszöntsem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat, a mai, egyetlen 
napirendi pontunk előadóját és munkatársait.  

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az eseti képviseleti 
megbízásokkal együtt bizottságunk határozatképes. Szeretném bejelenteni az eseti képviseleti 
megbízásokat: Firtl Mátyás képviselő úr helyettesíti Braun Mártont; Tessely Zoltán képviselő 
úr helyettesíti Bebes Istvánt; Káli Sándor képviselő úr helyettesíti Botka Lászlót; Ivanics 
Ferenc képviselő úr helyettesíti Szalay Pétert; Lipők Sándor helyettesíti Mengyi Rolandot.  

Tehát a mai délelőttőn, amely bizottsági ülést szeretnénk befejezni fél tizenkettőkor, 
egyetlen napirendi pontunk van: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tájékoztatója a 
2011. március 17-ei Mezőgazdasági és Halászati Tanács-ülésen történtekről, különös 
tekintettel a Közös Agrárpolitika jövőjéről elfogadott elnökségi következtetésekre.  

Tisztelettel kérdezem, van-e valakinek véleménye, kiegészítenivalója. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a napirendi pont 
tárgyalásával? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tájékoztatója a 2011. március 17-ei 
Mezőgazdasági és Halászati Tanács-ülésen történtekről, különös tekintettel a közös 
agrárpolitika jöv őjéről elfogadott elnökségi következtetésekre 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Még egyszer köszöntöm a miniszter urat, és 
nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Úgy hiszem, hogy ez a mai napi ülésünk 
egy kicsit történelmi ülés is, hiszen bizottságunkban megalakulása óta az egyik kulcskérdés a 
közös agrárpolitika. Természetesen a Magyar Országgyűlésnek van egy másik szakbizottsága 
is, ugyanakkor mi nemcsak régóta, hanem más összefüggésekben is foglalkozunk ezzel.  

Különös tekintettel arra, hogy a magyar elnökség egyik legfontosabb eredménye, 
nyugodtan elmondhatjuk, az a tárgyalás, ami 2011. március 17-én történt. Úgy hiszem, hogy a 
közös agrárpolitika jövőjéről itt most nyugodtan tudunk beszélni, hiszen ez a Tanács-ülés 
nagyon hosszú előkészítés után mégis sikeresen fejeződött be, és a következtetések elfogadása 
kijelöli azt az utat, amelyet az elkövetkezendő, még 2013. év végéig tartó költségvetési 
periódusban számunkra követni kell, és a továbbgondolása is fontos. 

És itt szeretném megköszönni a miniszter úrnak és kollégáinak azt a diplomáciai 
bravúrt, amit önök elértek. Nem gondoltuk volna, hogy ugyan nagy munka árán is, de ezt 
sikerül elfogadni, hiszen ez a magyar mezőgazdaság jövőjét is meghatározza, és úgy tudom, 
például 7 tagállam bizony nem szavazta meg a következtetéseket, tehát nagyon-nagyon sok 
vita volt, és talán még lesz is.  

Én ezért örülök annak, hogy a miniszter úr elsőként a bizottságunk előtt számol be 
erről az ülésről. Ezen hosszú bevezetés után arra kérem a miniszter urat, bizottságunk 
gyakorlata az, hogy 15-20-25 percben röviden számoljon be az elnökségi ülésről, és utána 
lehetőség adódik képviselőtársaimnak a kérdésekre. Egy kör kérdés lesz, tehát mindenki 
jelentkezik, aki kérdezni akar, s utána megadjuk a miniszter úrnak a válaszra a lehetőséget.  
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Tisztelt Miniszter Úr! Tessék parancsolni! (Ékes József megérkezik a bizottság 
ülésére.)  

Dr. Fazekas Sándor szóbeli tájékoztatója 
DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhatok az 
Agrártanácsban végzett munkáról, ennek a munkának is a legfontosabb részéről, a közös 
agrárpolitikára vonatkozó tanácsi, illetve elnökségi munkáról, következtetésekről. 

Meggyőződésem az, hogy ha az Unió különböző szakpolitikáit nézzük, akkor a közös 
agrárpolitika a legrégebbi, a legfontosabb, a legnagyobb pénzügyi háttérre támaszkodó 
politika, igazából az egyetlen olyan közös politika, amely átfogja az Unió valamennyi 
tagállamát, érinti valamennyi termelőt, és egy több évtizedes múltat, illetve több reformot 
magáénak tudó politikáról beszélgetünk.  

És ha megnézzük a térképen az Uniót, a sarkkörtől a mediterráneumig, Afrika 
magasságáig, tehát északról délre, keleten pedig az ír szigetvilágtól, Skóciától egészen a 
Fekete-tengerig, a közepén nyilván valahol mi vagyunk Közép-Európában, akkor látszik az, 
hogy teljesen eltérő földrajzi, gazdasági, természeti körülmények között termelnek a gazdák, a 
mezőgazdaság különböző szereplői, illetve húzódik meg a vidék, a vidéki tájak sokszínűsége. 
Tehát erre a sokszínű tájra, erre a gazdag hagyományra támaszkodó, ma is nagyon fejlett és 
minőségi mezőgazdaságra megalkotni egy közös politikát, az mindig komoly kihívás.  

A magyar elnökség időszakára esett az a nagyon szép próbatétel, hogy hozzuk össze a 
különböző véleményeket, egyeztessünk, különböző álláspontokat ütköztessünk, és akkor 
ebből olyan, lehetőleg a KAP-ra vonatkozó következtetéseket fogadjunk el, amelyek a 
tagállamok döntő részének a támogatását bírják. 

Többen azt mondták, hogy ez egy lehetetlenséggel határos kategória. És volt egy olyan 
tagállami képviselő is, aki már rögtön az elején azt mondta, hogy márpedig itt nem lesz 
megállapodás, ez képtelenség, ők nem mennek bele semmilyen dologba, mert szerintük nincs 
is szükség közös agrárpolitikára. Tehát az egyik véglet ez volt, a vita során ezt tapasztaltuk, 
hogy legyen-e közös agrárpolitika, vagy ne legyen. Voltak olyan álláspontok, hogy ez nem 
szükséges. 

Aztán voltak más álláspontok is, amelyek szerint, és Magyarország is ebbe a sorba 
tartozik, egy erős közös agrárpolitikára van szükség, amely biztosítja az élelmiszer-ellátást, 
hogy biztonságos, egészséges élelmiszert, jövedelmezően, fenntartható módon állítsunk elő. 
Ez lehet egy olyan célkitűzés, amely magyar szempontból, de ezt most tegyük zárójelbe, 
hiszen az Európai Unió elnökségét látjuk el, de az Unió szempontjából is elsőrendű cél, 
elsőrendűen fontos szempont. 

Tehát ezzel a lelkesedéssel, ezzel a felelősségérzettel vágtunk neki az elnökségi 
időszaknak. És hozzátartozik, hogy többéves előkészítő munkára tudtunk támaszkodni, hiszen 
2008 végén volt egy KAP-állapotfelmérés, utána kezdődött az előkészítő munka. 2010. 
április-júniusban nyilvános társadalmi vita zajlott a KAP jövőjéről, majd júliusban volt 
Brüsszelben egy összegző konferencia is. November 18-án pedig a Bizottság egy közleményt 
tett közzé a KAP 2013 utáni jövőjéről. Ez indította meg a jogszabály-előkészítő, -megalapozó 
vitát.  

Tehát egy többéves folyamatot vettünk át. Három új célkitűzést jelölt ki a Bizottság: 
életképes élelmiszer-termelést, fenntartható gazdálkodást a természeti erőforrásokkal és az 
éghajlatváltozásra történő odafigyelést, illetve a területi egyensúlyt és a vidéki térségek 
sokszínűségének a megőrzését. Az első célkitűzésről a belga elnökség, a többiről a magyar 
elnökség folytatott vitát. Nagyon tanulságosak ezek a viták. Ilyenkor mindenki hozzászól, és 
tényleg a legkülönbözőbb véleményeket hallhatjuk. 
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2010 második felében, több, természeti csapás okozta feladatainkkal küzdve is, jó 
néhány kétoldalú miniszteri egyeztetést folytattam a tagállamokkal, így Ausztriával, 
Franciaországgal, Németországgal, Finnországgal, Észtországgal, az Egyesült Királysággal, 
Olaszországgal, Dániával, Svédországgal, Lettországgal, Litvániával, Szlovéniával és a V4-
ekkel azért, hogy a kellő egyeztetéssorozat meglegyen, a különböző véleményeket 
összegyűjtsük. Voltak olyan vélekedések is, hogy az egyik tagállam azt mondta, hogy a másik 
tagállamba inkább ne menjünk el, mert az teljesen reménytelen, velük nem lehet 
megállapodni. De én fontosnak tartottam, hogy minden olyan tagállamhoz eljussak, ahol akár 
a legpesszimistább véleményekkel is szembesültünk, de mégis, az érveinket el kellett hogy 
mondjuk. 

Az első félévi magyar elnökség alatt a kétoldalú találkozók mellett különböző 
háttérmegbeszélések, egyeztetések is voltak, horizontális tanácsi munkacsoportülések, 
különbizottsági ülések és a Mezőgazdasági és Halászati Tanács is még két ülést tartott a 
március 17-ei döntés előtt. 

Tisztelt Bizottság! Nagyon fontos eredménynek tartom, hogy végül március 17-én a 
szükséges minősített többséget jóval meghaladó támogatással, húsz tagállamnak a 
támogatásával sikerült elfogadunk a záródokumentumot, ez a több körös egyeztetésnek, a 
szakértők, a terület felelőseinek a sok munkáját dicsérő teljesítmény. Ez egy erős politikai 
jelzés a KAP jövője mellett és egyértelmű üzenet a Bizottság, illetve az Unió közvéleménye 
irányába, hogy szükség van a közös agrárpolitikára. Nagyon jó az együttműködésünk, ez a 
munka során is bebizonyosodott, Cioloş biztos úrral és a Bizottság többi képviselőjével, 
enélkül nem is lehettünk volna eredményesek. Fontos az, hogy egy háromoldalú jogalkotási 
folyamatnak a részesei vagyunk, tehát elejétől a végéig együtt kell működnünk. 

Jó néhány tagállamnak volt eltérő véleménye, az egyhangúságot szinte lehetetlen 
elérni ilyen összetett kérdésben, de a záródokumentum tervezett pontjainak 90 százalékában 
teljes volt a tagállami egyetértés. Elsősorban nem is költségvetési kérdésekben volt vita, 
hanem a piaci eszközök, a közvetlen támogatások, a KAP első és második pillérének a 
megítélésében.  

A közös agrárpolitikánál mindig felmerül az, hogy most mennyi pénz lesz rá, mikor 
lesz rá pénz, mi a tagállami vélemény, hogy állnak a nemzeti gazdaságok. Ezt a kérdést mi 
nem érintettük. Mi abból indultunk ki, hogy a célokat kell meghatározni elsősorban, ehhez 
majd hozzá lehet rendelni a pénzügyi eszközöket, de az egy későbbi időpontban, a 
Pénzügyminiszterek Tanácsának a keretein belül fog majd megtörténni. 

Néhány tételt szeretnék kiemelni, amelyek körül komoly vita volt a Tanácsban. Ahogy 
említettem, három fő célkitűzés volt előttünk, az egyik az Európának elegendő, biztonságos, 
jó minőségű élelmiszer előállításaként összegezhető. Mindezt elfogadható áron kell elérnünk, 
fontos a természeti erőforrásokkal történő okos gazdálkodás, a környezetre, éghajlatra 
odafigyelés, az állatjólétre történő odafigyelés, és egy nagyon fontos szempont az, hogy 
gondoskodjunk arról, hogy a vidéki térségek Európa valamennyi régiójában gyarapodjanak, 
gazdaságilag is életképesek maradjanak. 

A következtetésekből a legfontosabbak: fontos az, hogy a KAP továbbra is egy közös 
politika maradjon, és a céljaival arányos uniós szintű pénzügyi forrásokat megkapja. Ez 
evidenciának tűnik, de hogyha belegondolunk abba, hogy jó néhány tagállamnak az volt a 
véleménye, hogy nem kell közös agrárpolitika, az ő álláspontjuk is elmozdult a kiinduláshoz 
képest, tehát ez egy eredményes következtetési pont. 

A közös agrárpolitikánál nagyon fontos, hogy megőrizzük a két különálló, egymást 
kiegészítő pillérre épülő szerkezetet: van egy agrár- és mezőgazdaság-támogatási pillér és van 
egy vidékfejlesztési pillér. Ez is egy evidenciának tűnik, de az egyik kétoldalún az egyik 
tagállam fölvetette azt, hogy szerinte nem kell vidékfejlesztési politika, mert vannak olyan  
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tagállamok, amelyeknek gyakorlatilag nincsen vidéki táj a területükön, hanem igazából 
agglomerációkból állnak. Tehát őket is meg kellett győzni arról, hogy európai szempontból 
szükség van két pillérre. 

Nagyon fontos kérdés a közös agrárpolitika egyszerűsítése. Ma is kaptam egy telefont 
egy gazdától, hogy milyen bonyolult a közös agrárpolitika - hát elég bonyolult. A huszonhat 
tagállam egyébként itt, ezen az ülésen beterjesztett egy javaslatot, Magyarország is ezen 
sorban van, hogy egyszerűsítsük a közös agrárpolitikát. Persze vigyázni kell rá, minden ilyen 
egyszerűsítés többnyire bonyolultabb rendszert eredményezett, tehát itt egy kreatív 
jogalkotásra lesz szükség. 

A következtetés elismeri azt, hogy az agrártermelők jövedelmének legfontosabb részét 
kitevő közvetlen kifizetésekre szükség van. Tehát a gazdák támogatását ez jelenti, fontos, 
hogy ez egy jelentős eleme legyen a közös agrárpolitikának. Ez megint egy olyan kérdés, ahol 
többen jöttek korábban, hogy nem kellene ilyen közvetlen kifizetés, legyen mondjuk kizárólag 
környezetvédelmi irányú a KAP, de akkor elszakad az élelmiszertermelési fő céltól, illetve a 
gazdák jövedelemtámogatásától.  

Ez volt a következő nagy vitatéma, hogy a jövedelemtámogatásokat miként kapják a 
gazdák. Voltak álláspontok, amelyek azt támogatták, hogy a történelmi referenciákra 
támaszkodjunk teljes mértékben, más álláspontok szerint ettől el kell szakadni, mindenki 
egységes átalánytámogatást kapjon. Itt a közös nevezőt a "méltányosabb" szó körül lehetett 
megtalálni, tehát méltányosabban szükséges elosztani a jövedelemtámogatásokat a tagállamok 
között, és a többség támogatta, hogy lépésről lépésre a történelmi referenciákat fokozatosan 
elhagyjuk, tehát onnan mozduljunk el. Ugyanakkor fontos, hogy a támogatások legyenek 
célzottabbak, azért, hogy az adófizetők pénzét, amelyet fölhasználunk, azt pontosan nyomon 
lehessen követni, illetve az eredményeit mérni tudjuk. 

Nagy vita volt a nagyüzemeknek kifizetett közvetlen támogatások felső határának a 
meghúzása kérdésében, ez Magyarországon is egy komoly vita. Itt jelentős ellenállás volt 
tagállami részről, mintegy egyharmada a tagállamoknak azt a véleményt hangoztatta, hogy 
nem kell ilyen felső plafon, ilyen felső határ. Tehát ez a kérdés részben nyitva maradt, a 
következő jogalkotási fordulóban kell majd rögzíteni azt, hogy a normába milyen szöveg 
kerül. 

Széles körű támogatást élvez az az elképzelés, hogy a kedvezőtlen természeti 
adottságokkal rendelkező vidékeknek nyújtott támogatások hatékonyságát növelni kell. Ez 
összhangban van a vidéki tájak népességmegtartó képességével, illetve a vidéki tájak 
állapotával, éppúgy, mint azzal, hogy ezeknek a vidékeknek a mezőgazdasági termékeire is 
szükség van. Ezek egy része északi terület, a mediterráneumban vannak ilyen területek, 
hegyvidékeken vannak, de Magyarországon is sok ilyen terület van. 

A dokumentumban javasoltuk, hogy az új tagállamokban a 2014-ig tartó átmeneti 
időszak után is fenn lehessen tartani az egységes területalapú támogatási rendszert, tehát a 
SAPS-rendszert. Fontos az, hogy ha át is állunk egy új megoldásra, akkor is legyen egy olyan 
időbeli mozgástér, egy fokozatosság, ami az átállást biztosítja. 

Fontos eleme a következtetéseinknek az, hogy az uniós mezőgazdaság 
piacorientáltságát és versenyképességét fenn kell tartani, meg kell állni a helyünket a 
világpiacon, és ehhez jó minőségű, versenyképes termékekre van szükség. 

A következtetések kitér a gazdák jövedelemcsökkenésére is. Meg kell állítani ezt a 
jövedelemcsökkenési folyamatot. Azt hiszem, mindenki számára közismert, hogy a 
mezőgazdaságban termelt értékek, haszon után a jövedelem legnagyobb része az 
élelmiszeriparban és legfőképpen a kereskedelemben képződik, mintegy 90 százalék ott 
összpontosul. Innen kell elmozdulni, visszamozdulni, hogy a gazdák is élvezzék a munkájuk 
gyümölcsét, és meg kell őket védeni az árak és a bevételek ingadozásaiból eredő, egyre 
növekvő kockázatoktól. Az elmúlt egy-két év különösen jó példája volt vagy rossz példája 
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volt annak, hogy egészen szélsőséges áringadozások voltak, ezeknek a káros hatásai sújtották 
a termelőket, az előnyeiből pedig általában nem ők részesültek, spekulánsok, kereskedők 
részesültek. Tehát itt fontos, hogy a termelők kapjanak méltányos részesedést az 
élelmiszerláncon belüli jövedelmekből, tehát olyan szabályozás kell az egyes adott 
területekre, amely ezt garantálja. 

A KAP zöldítése, a környezeti célok figyelembevétele szintén egy sok vitát kiváltott 
téma volt. Egyébként a Környezetvédelmi bizottság, az Európai Parlament Környezetvédelmi 
bizottsága is tárgyalta a KAP-ot és ezt a témát külön hangsúlyosan. Jelentős érdek fűződik a 
KAP zöldítéséhez, a környezetkímélő gazdálkodáshoz, ugyanakkor ennek összhangban kell 
lennie a KAP egyszerűsítésére irányuló törekvésekkel. Nincs értelme, hogy a gazdálkodók 
vagy az államapparátus adminisztratív terheit növeljük, akkor az ellentétes hatást válthat ki, 
mint amit megcélzunk. 

A vidékfejlesztési politika a következő terület, tulajdonképpen ez a második pillér. Ezt 
érintettem már, hogy komoly viták voltak arról, hogy legyen, ne legyen, milyen formában 
legyen. A vidékfejlesztési pillérben vannak olyan források jelenleg is, amelyek biztosítják a 
versenyképesség javítását, a modernizálást a mezőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, 
és lényegesek a fenntarthatóság szempontjából is. Itt is szükség van a szakpolitika jelenlegi 
kereteinek egyszerűsítésére, javítására is. Itt különböző vidékfejlesztési programokra, nemzeti 
regionális és helyi programokra van lehetőség. Ez sokkal inkább tagállamra szabott 
megoldásokat hordoz, mint az első pillér. 

Külön kiemeltük az ifjú gazdálkodókra, a fiatal gazdákra vonatkozó szabályok 
fontosságát. Rajtuk múlik az európai mezőgazdaság jövője, és az, hogy képesek leszünk-e jó 
minőségű élelmiszert termelni a jövőben is. Az egész európai gazdatársadalom nagyon nagy 
mértékben elöregedett, az utánpótlást bizony meg kell oldani. Erre külön programok vannak, 
és ezeket tovább kell fejleszteni.  

A következtetések a közvetlen értékesítés fejlesztését, a helyi piacra való termelés 
ösztönzését is támogatják, amelyek környezetkímélő és fogyasztó-, illetve termelőbarát 
megoldások. És idekapcsolódik még az is, ha már a két pillérről beszéltünk, hogy a 
vidékfejlesztési politikánál erősíteni kell a különböző uniós szakpolitikák közötti koherenciát 
és szinergiát. Ezek a szakpolitikák néha elbeszélnek egymás mellett. Itt végig kell gondolni, 
hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat milyen hatékony, pozitív megoldásokat 
tartalmazó jogi környezetben tudjuk végigvinni úgy, hogy a lehető legsikeresebbek legyünk.  

Tisztelt Bizottság! Én mindenképpen fontosnak tartom, hogy a tagállamok legnagyobb 
része támogatta a következetéseket, és hogy nem volt olyan tagállami vélemény, amely eleve 
elutasította volna a szövegbe foglalt javaslatunkat. Sikerült mindenkivel elfogadtatni azt, hogy 
a források igazságosabban legyenek elosztva, ami 2014-2020 között jelentősen 
előremozdíthatja az új tagországok felzárkózását.  

És önmagában az, hogy ezt a vitát 3 hónap alatt végig tudtuk vinni, mutatja azt, hogy 
egy nagy munka és eredményes munka van mögöttünk. De az is hozzátartozik a dologhoz, 
hogy nincsen a következtetésekben egyetlen olyan pont sem, amely a magyar érdekekkel, a 
magyar mezőgazdaság, a vidék érdekeivel szemben lenne. Nem kis munka úgy összehozni ezt 
a dolgot, hogy nyugodtan jöhetünk haza a teljesítménnyel, hogy az a kormányprogrammal, az 
ország érdekeivel teljes mértékben összhangban van.  

Tisztelt Bizottság! A következő lépés már a lengyel elnökségre esik a közös 
agrárpolitikánál. Itt várható, hogy ez év második felében a Bizottság a jogszabálytervezetet a 
Tanács elé terjeszti. Dacian Cioloş biztos úr, akivel nagyon eredményesen dolgozunk együtt, 
erre tett ígéretet. És a munkánk ezzel még nem ért véget. A következő elnökség alatt is oda 
kell figyelnünk arra, hogy a részletek is rendben legyenek. De azt hiszem, hogy itt kellően jó 
kiinduló pozícióra támaszkodhatunk.  
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Volt még egy olyan egyeztetés, ami mindenképpen idekívánkozik, és szeretnék róla 
tájékoztatást adni. Április 12-én az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
bizottságában is beszámoltam a következtetésekről és a további munkáról. Egy nagyon élénk 
és hasznos beszélgetés alakult ki a bizottságban. A végkicsengése az volt, hogy amit szóban 
vállaltunk, hogy egy parlamentbarát elnökséget visz végig Magyarország, azt a gyakorlatban 
is teljesítettük. A különböző hozzászólások igazából nem tartalmaztak semmiféle olyan 
kritikát, ami a mi munkánkkal lett volna kapcsolatos. Elismerték azt, hogy a magyar elnökség 
teljesítette azokat a célokat, amelyeket kitűzött, amelyeket kitűztünk. 

Tehát azért lesz még előttünk munka. Ahogy említettem, a biztos is elkészíti a 
jogszabálytervezetet, az Európai Parlament pedig, mint társjogalkotó, állásfoglalást készít a 
KAP jövőjéről. Ez a Dess-jelentés várhatóan most, május közepén készül el. 

És a Pénzügyminiszterek Tanácsában pedig ezzel párhuzamosan kezdődik meg az 
uniós költségvetés vitája, tehát az is egy nagy odafigyelést igénylő munka lesz, hogy most 
már, ha megvannak a célok, akkor a megfelelő eszközök is rendelkezésre álljanak. 

Tisztelt Elnök Úr! Én így gondoltam összefoglalni a KAP vonatkozásában végzett 
munkát. Van még néhány olyan terület, amelyre, ha van egy kis idő, szívesen rátérnék, hogy 
az eddig végzett elnökségi munkáról is tájékoztatást adjak, más vonatkozásokról is 
tájékoztatást adjak. 

 

Kérdések, hozzászólások 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr expozéját. Még egyszer szeretném 

hangsúlyozni, hogy a magyar elnökség stratégiája helyes volt, tudniillik, hogy először 
folytassuk le a politikákról a vitát, és ezután következzenek a számok.  

És úgy hiszem, a következtetések elfogadása illeszkedik az Unió következő, több éves 
pénzügyi kerete előkészítése kapcsán az úgynevezett policy driven budget megközelítéséhez. 
Tehát nagyon fontos, hogy az útjelzők kihelyezésre kerültek, és ezután - idézhetnék egy 
magyar közmondást: az ördög a részletekben bújik meg - következnek majd azok a viták, 
hogy mi mennyi, hogyan, és hány euróba kerül, és milyen támogatások lesznek.  

Úgy hiszem, hogy ez ugyan a lengyel elnökség idejében kezdődik majd el, de nagyon 
heves vitákkal terhelt 1,5 évünk lesz, hiszen 2013-ig a pénzügyi kereteket ki kell jelölni. Meg 
vagyok győződve arról, hogy a magyar Vidékfejlesztési Minisztérium agrárdiplomáciája 
ebben továbbra is a topon lesz, tehát a magyar érdekek képviseletében képviselni fogja a 
magyar agrárium érdekeit. Így talán ki tudjuk küszöbölni azt a csorbát, amit a koppenhágai 
tárgyalások során szenvedtünk el, hiszen a 2013. év végére érjük el a közvetlen kifizetésekkel 
a 100 százalékot, és újra indul az elszámolás. Remélhetőleg ez újabb erőt ad a magyar 
mezőgazdaságnak. 

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Kérem, hogy most jelentkezzenek 
képviselőtársaim! Elsőként Ékes József képviselő urat illeti a szó, tessék parancsolni! 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Évek óta 

két dolog foglalkoztatta az Európai Unió tagországait és vezetőit, ez a költségvetés következő 
időszaka, a másik pedig az agrárrendszer kérdése.  

Itt riasztó vélemények alakultak ki több éven keresztül, és a legnagyobb vitát várták 
magának az agrárrendszernek a kérdése kapcsán. Én örülök annak, hogy a miniszter úr 
ennyire pozitívan tudott beszámolni a március 17-ei tárgyalásokról és azok eredményeiről, 
hiszen ez megalapozza a következő időszak költségvetésének a fontosságát is. Tehát az az 
eredmény, amelyet önök elértek az elnökség alatt, az hatalmas teljesítmény, és ezzel egészen 
biztos, hogy más lesz az Európai Unió tagországainak a költségvetéshez való viszonyulása is. 
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Én két kérdést szeretnék azért mindenképpen feltenni. Egyrészt várható az egész 
világon egy élelmiszerár-robbanás. A másik oldalon pedig a természeti erőforrásaink 
kérdéskörében a globális felmelegedés, a vízhiány kérdése, az öntözési rendszerek alakulása, 
tehát az energiaforrások területe milyen mértékben volt téma az egyeztetési folyamatban? És 
mennyire próbálja meg az Európai Unió tulajdonképpen agrárterülete ezekre a hangsúlyt 
átirányítani? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivanics képviselő urat illeti a szó. 
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, azért komoly váltás van itt az európai tárgyalásokról szóló 
beszámolóban, főleg ami az agrárkérdéseket illeti, hiszen az eddigi, elmúlt több éves 
bizottsági ülések tapasztalatait megnézve mindig az volt, hogy mi miért nem sikerült, melyik 
ország miért lobbizott erősen, és ebből következően Magyarországnak mikkel kell számolnia. 
Úgyhogy ehhez a sikeres szemléletváltáshoz én magam is gratulálnék, jó ezt hallani. 

Nyilvánvalóan, ahogyan itt előttem is megfogalmazták a képviselőtársaim, ez nem azt 
jelenti, hogy innentől kezdve már minden sínen van, hiszen azt a komoly hátrányt, amit 
elszenvedtünk az elmúlt években, évtizedekben, azt meglehetősen nehéz lesz ledolgozni, még 
akkor is, ha 2014-től elvileg azonos támogatásokban részesülünk. Ezt mondom azért is, mert 
olyan választókerületből jövök, ahol a határmenti különbségek halmozottan jelentkeznek: 
elvileg jó adottságokkal, hagyományokkal rendelkező ország vagyunk, és a határ túloldalán, 
Burgenlandban látjuk, hogy mit jelent az, amikor valamelyik ország nem rendelkezik olyan 
hagyományokkal, olyan adottságokkal, és mégis öles léptekkel szaladnak el, nem mellettünk, 
hanem előlünk, mert olyan messzire vannak már. Azt gondolom, hogy ezek a különbségek 
megvannak - nyilván nekünk azon kell dolgozni, hogy ezek minél kisebbek legyenek.  

Ezért különösen fontos számunkra a határmentiség miatt is, hogy érezzük, hogy 
hogyan és miképpen kell együttműködni a másik országokkal, milyen versenyhelyzetbe lehet 
kerülni és milyen versenyhelyzetben kell megállni a helyünket. Nyilvánvalóan ha tágabb 
összefüggésben nézzük, akkor mindig azt mondják, hogy az Unió milyen komoly problémát 
hozott Magyarországra, hogy csatlakoztunk hozzá és tönkreteszi a mezőgazdaságot, csak azt 
nem értjük ilyenkor, hogy a lengyel meg a szlovák meg a cseh gazdaságot meg miért nem 
tette tönkre ez az Unió. Tehát ilyen módon a határmentiség mellett mi érezzük ezeket az 
országbeli különbségeket.  

Ha lehet, egy kicsit áttételes módon ehhez kapcsolódik az én kérdésem is: az 
érdekelne, ha esetleg elmondaná nekünk, hogy mely országok milyen álláspontot képviseltek 
és hogyan álltak hozzá ehhez az egyeztetéshez, hogy egy kicsit belelássunk itt, a bizottságban 
is azokba az erőviszonyokba, amelyek ott megjelentek. Melyik ország lehetett az, amelyik 
nagyon keményen nyitott azzal, hogy nem lesz semmiféle egyezség? Kikre számíthatunk 
ezekben az együttműködésekben? Ne adj’ isten, hogyha ez még területileg is 
megfogalmazódna, az állattenyésztésben vagy a növénytermesztésben, vagy az egyéb 
ágazatokban még jobban lebontva. Ha erre nincs idő, azt is tudomásul veszem, majd akkor 
egy másik alkalommal erről még esetleg tudnánk beszélni. De kíváncsian várom a válaszát. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Több kérdés nincs. (Senki sem jelentkezik.) Engedjen 

meg még egy rövid megjegyzést és kérdést. A magyar európai uniós elnökségnek az egyik fő 
szlogenje volt a parlamentbarát elnökség. Ez megmutatkozik abban is, hogy mi rendre és 
sorra a bizottságunkban meghallgatjuk a minisztereket és államtitkárokat a különböző tanácsi 
események előtt és után is; ebbe a sorba tartozik természetesen az ön meghallgatása is. És 
nemcsak a saját parlamenttel barát az uniós elnökségünk, hanem a többi tagállam 
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parlamentjeivel, különös tekintettel az Európai Parlamentre. Hiszen, ahogy említettem, az 
ördög a részletekben bújik meg, és bizony a kisördögök ott vannak az Európai Parlament 
vitáiban is.  

A miniszter úr említette, hogy az Európai Parlament Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési bizottságát tájékoztatta a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatban az 
elnökségi következtetésekről és a további munkáról. Kérdezem, hogy az Európai Parlament 
szakbizottságai között milyen az együttműködés, tehát az EP-frakciók hogyan fogadták a 
beszámolót. Mert itt nemcsak arra kell figyelnünk, hogy a tagországok hogyan artikulálják a 
saját érdekeiket, hanem bizonyos, hogy az egyik csatorna az Európai Parlament, ahol a nagy 
politikai családok - becsatolva a nemzeti érdekeket - egy újabb platformot jelentenek, és ezzel 
a vitát színesítik. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy milyen volt a reakció, hogyan történt ez, 
hogyha pár szót hallhatnánk erről.  

Több kérdés nem lévén a vitát lezárom, a kérdések sorát, és átadom a szót a miniszter 
úrnak. Tessék parancsolni! 

 

Dr. Fazekas Sándor válaszai 
DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Köszönöm a kérdéseket. Ékes József képviselő úr kérdéseivel összefüggésben: nagy agrárvita 
volt várható. Végül is a vita az nagy volt, de nem volt olyan a visszhangja, tehát mindig 
sikerült egy olyan keretben tartani, aminek a lényege a közös agrárpolitikának a fontossága és 
a jövője volt, nem ment el a vita valami olyan irányban, ami ezt a közös érdeket szétzilálta 
volna, a közös érdekérvényesítést.  

Ez egy folyamatos aprómunkát jelent mindig mindenkivel egyeztetni, ha nem megy 
elsőre, akkor másodjára, harmadjára, ötödjére, tizedjére is egyeztetni kell. Így sikerült 
megnyerni olyan tagállamokat vagy tagállami képviselőket, akikről az elején nem biztos, 
hogy láttuk, hogy mondjuk Lengyelországnak az álláspontját meg lehet változtatni, ezt elég 
nehéz volt megjósolni, hogy eredményesek leszünk-e. Lengyelország egy olyan álláspontot 
képviselt, hogy minden tagállamban azonos legyen az agrártámogatás. A nagy befizetők, a 
németek, hollandok, angolok, franciák azért más állásponton voltak, tehát itt kellett valami 
közös nevezőt találni, ami aztán meg is jelent a következtetésekben, és itt nyilván minden 
szónak jelentősége van. Tehát én köszönöm az elismerést, hogy hatalmas teljesítmény ez a 
munka, ez munkaórákban, tárgyalásokban, újra- és újrakezdésben megnyilvánuló 
teljesítmény, és én bízom benne, hogy majd a jövő is igazolja az elvégzett munkát.  

Az élelmiszerárak robbanásával, energiaárak emelkedésével a Tanács több alkalommal 
foglalkozott; a globális felmelegedéssel, vízhiánnyal inkább a Környezetvédelmi Tanács 
foglalkozik, ahol szintén ellátom Magyarország képviseletét, illetve az elnöki teendőket. Az 
élelmiszerárak robbanása az a népességrobbanással, az erőforrások végességével is 
összefüggésben van, illetve az energia árának az emelkedésével. Tehát több milliárd emberrel 
nő a Föld népessége húsz év alatt, és őket élelmezni kell. Erre eltérő stratégiák születnek, és 
az Unió, amelyik az egyik fontos szereplője az élelmiszerpiacnak, szintén keresi a megoldást. 
Keressük a megoldást, hogy a kontinensnek az élelmezésbiztonságát garantáljuk, ehhez kell 
az, hogy például a vidéki tájak művelt állapota fennmaradjon, hogy legyenek fiatal gazdák és 
legyen egy olyan környezetkímélő gazdálkodás, ami vigyáz ezekre az erőforrásokra, például a 
vízre. 

A víz egyébként környezetvédelmi vonatkozásban a magyar elnökségnek egy kiemelt 
prioritása. Nem látom még igazán azt, hogy világméretekben tudatosult az, hogy mennyire 
kritikus helyzetben vagyunk. Haladunk abba az irányba, hogy a klímaváltozásnak a hatásaival 
szembesülve megfelelő döntések szülessenek, de itt még a közvéleménynek a politikát, a 
döntéshozókat, a gazdaságot, az ipar szereplőit befolyásoló hatása is szükséges. 
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Az energiaforrásoknak a kérdése pedig szintén része a közös agrárpolitikának. Tehát a 
bioenergia, a különböző alternatív energiáknak a hasznosítása, bár nem mindegyik 
kapcsolódik az agrárpolitikához, de valahol a peremén ott van, illetve a mezőgazdaság mint 
erőforrásokat előállító, energiaforrásokat előállító szektor szerepe felértékelődőben van. Van 
jó néhány olyan nemzetgazdaság, ahol hatalmas programok voltak az elmúlt években - 
például a németeknél - a mezőgazdaságban rejlő energiaforrások hasznosítására, és egész 
ágazatoknak a jövedelmezőségét befolyásolja pozitívan az, hogy meg tudták oldani például a 
szarvasmarhatartás, tejtermelés vonatkozásában a németek ezt a kérdést. Aki ebben nem volt 
elég gyors, az lemaradóban van, például a franciák, a francia gazdák, gazdaszervezetek 
panaszkodtak arra, hogy a versenyképességüket ma már érzékelhetően csökkenti az, hogy ők 
ezekre a másodlagos bevételekre, illetve energiaforrásokra nem számíthatnak, lemaradtak a 
fejlesztésben - és itt nekünk is van bőven behoznivalónk. 

Ivanics Ferenc képviselő úrnak a kérdése: különbségek az egyes országok között. Ezek 
a különbségek gyakran nőttek az elmúlt években, annak ellenére, hogy különböző 
felzárkóztató programok és jelentős pénzforrások is rendelkezésre állnak. Hogy az EU-
csatlakozás negatív vagy pozitív hatással volt egy ország gazdaságára vagy mezőgazdaságára, 
az nagymértékben függ attól, hogy az adott kormány mennyire volt aktív, mennyire védte a 
nemzeti érdekeket, illetve élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az EU hordoz. Vannak 
országok, amelyek ezzel eredményesen éltek és vannak olyanok, például mi ebbe a sorba 
tartozunk, amelyek, úgy néz ki, hogy vesztesei az EU-csatlakozásnak sok vonatkozásban, így 
a mezőgazdaság vonatkozásában is. 

Nem is véletlen az a tavalyi választási eredmény, amely elzavarta az előző 
kormányzatot. Itt bűnös döntések, szándékos vidékrombolás, egész iparágak felszámolása 
történt, eseti döntésekkel vagy felelőtlenül. Asszisztáltak a cukoripar felszámolásához, az 
élelmiszeripar tönkretételéhez, a vidéki vasutak, posták megszüntetéséhez, és még lehet 
sorolni itt órákon keresztül ezeket a példákat. Itt konkrét döntések, szavazások, aláírt 
határozatok, jogszabályok vannak, amelyeket azt hiszem, még hosszú ideig lesz módja 
tanulmányozni az ország szakmai közvéleményének, a politikának és a tágabb 
közvéleménynek is. 

Tehát akármennyire is egy nyitott és egyébként eredményes politika akár az 
agrárpolitika, akár más területfejlesztési jellegű politikák, hogy ha egy ország nem él ezzel 
vagy más utat választ, mondjuk az önpusztítást és a rombolást, akkor ezek a politikák nem 
lehetnek sikeresek.  

Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Az egyik az, hogy ott kell lenni a döntéshozatalnál, 
az események fókuszában kell tartózkodnunk, és meggyőződésem, hogy ez erre az EU-
elnökségi időszakra a legkülönbözőbb területekre érvényes. Tehát ott kell lennünk. Az 
események alkotó részeseinek kell lennünk, és utána, amikor látszik, hogy ezek a különböző 
szabályozások olyan mederben vannak, amelyek számunkra kedvezőek, utána pedig ezeket 
kell idehaza építmények, konkrét fejlesztési programok formájában realizálnunk. Szerintem 
ebben nem állunk rosszul. És ahogy említettem, az, hogy az agrárpolitikában nincsen olyan 
elem, ami a magyar érdekekkel ütközne, az predesztinál bennünket arra, hogy a jövőben az új 
közös agrárpolitikát, a lehetőségeket, amelyek benne vannak, a magyar mezőgazdaság és a 
vidék erősítésére tudjuk majd igénybe venni, felhasználni.  

A különböző országoknak milyen véleményei hangzottak el? Például ami egy markáns 
vélemény volt, és az egyeztetések során az elsők között ragadt meg a memóriámban a 
vidékfejlesztés vonatkozásában: mondjuk Hollandia mondta azt, hogy ő máshogy látja a 
vidékfejlesztési politikát, talán nem kellene, hogy olyan hangsúlyos politika legyen, mert 
igazából nekik nincs vidékük. Az ország legnagyobb része egy agglomeráció. De voltak más 
megfogalmazások is. Az Egyesült Királyság álláspontja és a vele hasonló nézeten lévő északi 
tagállamok álláspontja az volt, hogy nem kell ilyen erős közös agrárpolitika, a kereskedelem, 
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a piaci magas árak megoldják a mezőgazdaság finanszírozását, életképességét, de aztán ezek 
az álláspontok tompultak. 

Hét tagország volt, amely nem támogatta a következtetéseket, húszan támogatták. 
Néhány ponton nekik is vitájuk volt. A Balti-államok ragaszkodtak a közvetlen 
jövedelemtámogatásokat illetően ahhoz, hogy a „méltányosabb” helyett a „méltányos” szó 
kerüljön be, és közelebbi időpontot kértek rögzíteni a kiegyenlítésre. Ők nagyon alacsony 
agrártámogatásban részesülnek, és ezt a nagyon nehéz helyzetet egyébként, érthető, hogy 
minél nagyobb támogatásra akarják felhasználni, minél nagyobb támogatás elérésére akarják 
felhasználni az elkövetkező KAP-időszakban. Ezért nekik fontos volt, hogy ne 
„méltányosabb” legyen az agrártámogatás, hanem „méltányos.” Nyilván a méltányos egy 
ilyen kiegyenlítettebb kategóriát jelent, tehát az ő felzárkózásukat segítené elő. 

Az Egyesült Királyság több ponton is vitatta a következtetéseket. Azt szerették volna, 
ahogy már említettem, ha az első pillér nem is kerül be, vagy kivezetjük a szövegből. Tehát itt 
egy elmozdulási szándékig hátrált vissza a teljes első pillér-megszüntetési álláspontról.  

Dánia és Svédország erőteljesebb piacorientáltságot szorgalmazott. Ők abból indulnak 
ki, hogy a mezőgazdaságuk versenyképes. Versenyképesebb akkor, hogyha az 
agrárpolitikában kevesebb támogatás van, hiszen aki nagyon innovatív, gyorsan fejlődik, 
gyorsan fejleszt, nagy pénzekkel rendelkezik a mezőgazdaságban, az úgy éli meg azt, hogy a 
lemaradókat is támogatják, hogy a kevésbé innovatívakat, kevésbé ügyeseket támogató dolog 
tulajdonképpen versenytompító. Tehát ők egy piacorientált állásponton vannak.  

A svéd miniszter úrral volt egy egyeztetés. Ő azt mondta, hogy nekik szigorúbb volt az 
agrárpolitikájuk az EU-csatlakozás előtt, mint utána. Nekik ez visszalépés, enyhíteniük kellett 
szabályokon, kevesebbet fizettek, most többet kell fizetni és így tovább. Tehát ez is egy 
speciális dolog.  

Én egyébként a piacorientáltság vagy támogatás vonatkozásában azért óvatos lennék, 
mert ezek mindig ilyen EU-n belüli, relatív dolgok. Tehát azt nézik a tagállamok, hogy 
mondjuk a másik tagállamhoz képest mennyire versenyképesek; a második dolog az, hogy a 
világpiacon mennyire versenyképesek. És lehet, hogy valaki az EU-n belül elég jól 
versenyképes, de ha megnézzük azt, hogy egy harmadik államban milyen tendenciák vannak, 
Oroszországban, Dél-Amerikában, és milyen fejlesztések, milyen beruházások vannak, akkor 
egyáltalán nem biztos, hogy az EU által nyújtott keret és védőernyő nélkül mondjuk 5-10 év 
távlatában még annyira elégedettek lennének a versenyképességükkel néhányan, mint amilyen 
pozitív jövőképre most támaszkodnak.  

Málta volt még az, aki nem szavazta meg a következtetéseket. Ő azt kérte, hogy a kis 
szigetországokra vonatkozóan kerüljön be egy külön, hangsúlyos szabály. Ezt a többi 
tagállam nem támogatta. Kis szigetország végül is kettő van. Mi mondtuk, hogy benne van az 
ilyen elmaradott, nehéz és a többi térségek fokozott támogatása, tehát olyat kért, ami ugyan 
nevesítve nincs, de mégis benne van az adott helyen a szövegben. 

Összességében 81 százalékos támogatást kaptunk, a 20 tagország szavazata ezt 
jelentette. Tehát jó néhányan, akik hezitáltak, vagy nem tartották jónak a szöveget, 
változtattak az álláspontjukon ott, az ülés végén. Lengyelország és Görögország, illetve 
Hollandia volt az, amelyik vitatott jó néhány dolgot, de végül sikerült meggyőzni őket, és így 
jött össze a 81 százalék.  

Ami még érdekes vitatéma volt: a piaci beavatkozások, intervenció kérdése. Ez nem is 
annyira ezen a Tanács-ülésen, hanem egy korábbin jött ki, mint érdekes és tanulságos dolog, a 
német dioxin-botrány, sertéshús-botrány kapcsán, ami miatt az európai sertéspiac az 
összeomlás határára került, gyorsan zuhantak az árak.  

A tagállamok döntően kétféleképpen ítélik meg az intervenciót. Amelyik tagállam 
kereskedik, vagy kisebb a mezőgazdasága, az azt mondja, hogyha valami piaci zavar van, 
nem kell beavatkozni, a piac azt majd kiegyenlíti. Ahol nagy a mezőgazdaság vagy az 
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élelmiszer-kereskedelem aránya kisebb, azok a tagállamok pedig féltik a termelői 
kapacitásukat. Azt mondják, hogy ha valamilyen nagy áringadozás van, lemegy valaminek az 
ára, valamelyik termék ára, akkor ott avatkozzon be az EU, felvásárol, értékesít és így tovább. 
Tehát ezek aktív piaci intézkedések, intervenciók - ilyen volt a gabonánál.  

És most a magántárolás intézményét kérte több tagállam a sertéspiac összeomlása 
kapcsán. Ennek az a lényege, hogy az Unió 3 hónapra megfinanszírozza a sertéshús 
fagyasztását, amit így ki lehet vonni a piacról, akkor az árak emelkednek. Amikor pedig túl 
vagyunk a krízisen, akkor szépen fel lehet szabadítani és eladni. Hollandia általában 
tartózkodó volt az ilyen intervenciókkal, piaci intézkedésekkel kapcsolatban, most ő is kérte, 
hogy bizony szükség lesz magántárolásra. Tehát amikor egy-egy konkrét ügy felmerül, akkor 
a tagállamok, nagyon helyesen egyébként, revideálják a korábbi álláspontjukat.  

A magyar elnökségnek az a véleménye, hogy mindenképpen szükség van piaci 
beavatkozásokra, mert máshogy elveszíthetünk olyan termelői kapacitásokat, amelyekre 
később szükség van. Ez a később lehet, hogy már 1-2 éven belül felvetődik, és hogy ha az 
energiaforrások szűkösségével, a globális felmelegedéssel is számolunk, akkor egyre inkább 
szükség lesz arra, hogy raktározzunk, hogy tároljunk, hogy fagyasszunk és így tovább, 
élelmiszereket, amelyek nehéz időkben tartalékot jelenthetnek. 

Tehát ahhoz képest, hogy milyen ellentétek voltak a tagállamok között ebben a 
témában, tompultak az ellentétek. Mindig lesznek egyébként viták, nézeteltérések ebben a 
kérdésben. Ahogy említettem, vannak, akik inkább szeretnék kímélni a pénzeszközöket, és 
máshonnan beszerezni a megdrágult vagy hiányt jelentő termékeket. Hogy ha a hiány fellép, 
akkor próbálnak más megoldást találni, nem az intervenciót. 

Tisztelt Elnök Úr! Az utolsó kérdés pedig a bizottságok frakciókkal történő 
együttműködésére vonatkozik. Ahogy említettem, elkötelezett szándékunk az, hogy 
parlamentbarát elnökséget vigyünk végig, ez mind bel-, mind külföldre érvényes, és az 
Európai Parlament Mezőgazdasági és Környezetvédelmi bizottsága előtt is egy részletes 
tájékoztatást adtam az elnökség kezdetén. Ezek több órás beszélgetések voltak. A 
Környezetvédelmi bizottságban két expozé is volt, magáról a szűkebb értelemben vett 
környezetvédelemről és az élelmezés, élelmezésbiztonság kérdéséről, és mindegyik nagyon jó 
és hasznos egyeztetés volt. 

A munkám során nagy segítséget kaptam az európai parlamenti képviselőktől, 
Glattfelder és Áder képviselő uraktól, akik egy-egy adott területtel, mezőgazdasággal, illetve 
halászattal, környezetvédelemmel foglalkoznak. A halászat is egy jelentős témája a magyar 
elnökségnek, hiszen a mezőgazdaság mellett a Halászati Tanács a másik fő profilja. Albert 
Dess képviselő úrral is már két alkalommal egyeztettünk a KAP jövőjével összefüggésben, ő 
a bizottságnak a témafelelőse, tehát ő fogja elkészíteni azt a reagálást, ami a Tanácsban 
végzett munkára a Bizottság részéről fog majd érkezni. Ő elmondta azt egyébként, hogy az 
elnökségi célokkal teljes mértékben egyetért, és valamennyi frakció, a szocialista, a liberális 
és a zöld képviselőcsoport is üdvözölte azt a munkát, amit végeztünk, illetve azt, hogy a 
zöldítés mint kiemelt fontosságú terület hangsúlyosan szerepel az agrárpolitikára vonatkozó 
következtetésekben. Tehát egy aktív együttműködésben vagyunk a Parlamenttel, illetve a 
bizottságaival, és ez a hátralévő elnökségi időszakban is folytatódik.  

Én szeretném megköszönni a kérdéseket, és amikor véget ér az elnökség, akkor 
nyilván a kormány, illetve a minisztériumunk is élni fog a kellő tájékoztatással a bizottság 
irányába az elvégzett munkáról. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Még egyszer szeretném 

megköszönni az önök munkáját bizottságunk nevében is. Az elnökségünk lezárta után majd 
ismételten szeretnénk meghallgatni a miniszter urat, hiszen számunkra a közös agrárpolitika 
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nemcsak az agráriumot, hanem a vidék fejlesztését is jelenti, minden mindennel összefügg, és 
ebben várjuk azokat az eredményeket még, amit az Európai Parlamentben lefolytatott viták 
után szeretnénk látni. 

Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy a soron következő ülésre előreláthatóan 
2011. május 9-én, hétfőn, 12 órától kerül sor, tehát jövő héten hétfőn. A tervezett napirendi 
pont: Kármán András nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár tájékoztatója a 
konvergencia és a gazdasági kormányzás alapjait jelentő úgynevezett hat 
jogszabálytervezetről. Kérem képviselőtársaimat, hogy jöjjenek! 

A bizottsági ülésünket bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 03 perc.) 
 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Madarász Mária és Farkas Cecília 


