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Napirendi javaslat  

 
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó európai 

uniós  tervezetekről: 
 
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról [COM (2011) 625; 
COM (2012) 552; 2011/0280 (COD)]; 
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok 
közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) [COM (2011) 626; COM (2012) 535; 2011/0281 (COD)] 
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről [COM (2011) 628; COM 
(2012) 551; 2011/0288 (COD)] 
 
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 
 
Előterjesztő: Czerván György, az agrárgazdaságért felelős vidékfejlesztési 
minisztériumi államtitkár 
 

2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös 
Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai  Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM (2011) 615; COM 
(2012) 496; 2011/0276 (COD)] 
 

(A bizottság állásfoglalásának kialakítása a HHSZ. 134/B. §-ának (5) bekezdése 
alapján) 
 
Előterjesztő: Csepreghy Nándor helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 
 
(Zárt ülés!) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke 
 Firtl Mátyás (Fidesz) alelnök 
 Bebes István (Fidesz)  
 Ékes József (Fidesz) 
 Gyopáros Alpár (Fidesz) 
 Ivanics Ferenc (Fidesz) 
 Lipők Sándor (Fidesz) 
 Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
 Nógrádi Zoltán (Fidesz) 
 Dr. Szalay Péter (Fidesz) 
 Tessely Zoltán (Fidesz) 
 Ughy Attila (Fidesz) 
 Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
 Dr. Molnár Csaba (független) 
 Balczó Zoltán (Jobbik) 
 Bana Tibor (Jobbik) 
 Murányi Levente (Jobbik) 
 Mile Lajos (független) 
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Firtl Mátyásnak (Fidesz) 
Dr. Braun Márton (Fidesz) Nógrádi Zoltánnak (Fidesz) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Czerván György, az agrárgazdaságért felelős vidékfejlesztési minisztériumi 
államtitkár 
 

Meghívottak 

Csepreghy Nándor helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Szekeres Győző, KDNP 
Szokira Tamás, Fidesz 
Dr. Szabó Zsolt, Országgyűlés Hivatala 
Juhász István, Fidesz 
Jelencsik József, Jobbik 
Bazsó Csaba, MKSZ 
Dr. Géczi Dóra, EU Iroda 

Megjegyzés: az ülésen 
résztvevőket korábban nem 
tüntettük fel 
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Erdélyi Zsolt, EÜB 
Dr. Bakk István, KÜM 
Dr. Iglói Gabriella, NFM 
Dr. Fridély Ágnes, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
Szigeti Judit, KÜM 
Mércz András, Fidesz 
Sakanya Imre, KDNP 
Kovács Diána Ivett, KIM 
Hegedűs Klára, NFM 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 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. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, 
meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit.  

A mai napra két napirendi pontot terveztünk, azt képviselőtársaim írásban megkapták. 
Ez két egyeztetési eljárás, az elsőnél nyílt, a másodiknál pedig zárt ülést fogok elrendelni. 
Tehát az első egy egyeztetési eljárás a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó európai uniós  
tervezetekről, a második pedig az európai uniós  alapokról. 

Mielőtt a napirend elfogadására rátérnénk, a határozatképesség megállapítására kell 
javaslatot tennem. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk 
határozatképes. Eseti helyettesítési megbízatást is jelentek: Firtl Mátyás alelnök úr képviseli 
Vejkey Imrét, Nógrádi Zoltán pedig Braun Márton képviselő urat.  

Amint már említettem, a két napirendi pontunk két egyeztetési eljárás. Az első a közös 
agrárpolitika reformjára vonatkozó európai uniós tervezetekről, a második pedig az Európai 
Parlament és Tanács rendelete a Közös Stratégiai Kerethez tartozó európai alapokról, és a 
bizottság állásfoglalását kell kialakítanunk. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.  

Ki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását az előbb említett formában? 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Egyeztetési eljárás a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó európai uniós  
tervezetekről 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk nyílt ülés keretében az első napirendi pont 
tárgyalásához. Köszöntöm Czerván György államtitkár urat, a napirendi pont előadóját a 
Vidékfejlesztési Minisztérium részéről. Tehát egyeztetési eljárás a közös agrárpolitika 
reformjára vonatkozó európai uniós tervezetekről. Itt három pontról van szó.  Az első az 
úgynevezett közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, a második az 
úgynevezett mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, a harmadik 
pedig a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szól.  

Tisztelt Bizottság! A közvetlen támogatásokkal kapcsolatban, mint közismert, az 
európai uniós tagállamok állam- és kormányfőinek legutóbbi, február 7-8-i tanácskozásán 
egyfajta politikai megállapodás született a következő többéves pénzügyi keretekre 
vonatkozóan. Az Európai Unió következő 7 éves büdzséje meghatározza a közös agrárpolitika 
költségvetési kereteit és fő irányvonalait. A 2014-2020 közötti közös agrárpolitikával 
kapcsolatos európai uniós tervezetekre vonatkozóan bizottságunk – itt emlékeztetem 
képviselőtársaimat – már 2012. március 19-én döntött az egyeztetési eljárás megindításáról, és 
tavaly júniusban, ha jól emlékszem, a közvetlen kifizetésekről, novemberben pedig az 
úgynevezett EMVA rendeletekről hallottunk szintén az államtitkár úrtól egy kiváló 
beszámolót. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Mai ülésünkön a közvetlen kifizetésekkel, az egységes 
közös piac szervezésével, valamint a közös agrárpolitika finanszírozásával kapcsolatban 
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tájékoztatót hallgatunk meg. Egyébként a minisztérium a múlt héten továbbította a napirend 
szerinti európai uniós tervezetekre vonatkozó anyagokat, amelyeket képviselőtársaim meg is 
kaptak. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Megadom a szót az államtitkár úrnak. Kérem, röviden 
ismertesse az előbb említett témákat, utána megadom a szót képviselőtársaimnak a 
kérdésekre, majd pedig viszonválaszra az államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!  

 

Czerván György, az agrárgazdaságért felelős vidékfejlesztési minisztériumi 
államtitkár tájékoztatója 

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a szót, illetve a lehetőséget, és 
egyben elnézést is kérek, hogy fél óra alatt nem sikerült átjönnöm a VM-ből, nem tudtunk 
bejönni a parlament kapuján, és azok a kollégáim még úton vannak, akik majd segíteni 
fognak. Egyelőre Papp Gergő, az AKI tudományos főmunkatársa van jelen, de a VM-ből még 
két kolléga remélhetőleg hamarosan megérkezik, úgyhogy első kézből pontos információkat 
kaphatnak bármilyen részletkérdéssel kapcsolatosan. Ez a rövid időtartam pontosan nem 
tudom, mit jelent, elnök úr, megpróbálok röviden fogalmazni, de a téma önmagában egy 
nagyon nagy téma.  

Két táblázattal készültem, ezek még nem értek ide, kollégám hamarosan hozza, és 
szétosztásra kerülnek. Az egyik táblázat tulajdonképpen a KAP rendszerét mutatja be: 
I. pillér, azon belül a közvetlen támogatások, a piaci támogatások, mind a kettőről fogok 
beszélni a 2014-2020 közötti időszak vonatkozásában, ez utóbbiról röviden, mert ez egy 
kisebb horderejű téma, illetve a II. pillér a vidékfejlesztési támogatások, de ez az, amiről most 
nem fogok beszélni, továbbá az egészet átfogó úgynevezett horizontális szabályokról fogok 
még nagyon röviden beszélni. 

Elnök úr is említette a február 7-8-i állam- és kormányfői megállapodást, ami nagyon 
fontos lépés volt a tekintetben, hogy a közös agrárpolitikára is előbb-utóbb majd pontot 
tudjunk tenni a 2014-2020-as időszak tekintetében. Engedjék meg, hogy néhány számot a 
megállapodásokból kiemeljek, először a teljes MFF-ről, az uniós közös büdzséről a 2014-
2020-as időszak vonatkozásában, hiszen nagyon sok szám, nagyon sok vélemény elhangzott, 
néhány konkrét számot hadd emeljek ki.  

Magyarország nettó pozíciója a következőképpen fog alakulni, bár ez még változhat, 
hiszen a Parlament ezután fog dönteni, de a jelen állás szerint Magyarország nettó pozíciója, 
vagyis amivel több támogatást fog kapni, mint amennyit be kell fizetnie az Unióba, ez 
25 milliárd euró a 2014-2020-as időszak közötti 7 év vonatkozásában. Ez 7086 milliárd 
forintot jelent. E tekintetben a 28 tagállam közül Magyarország Lengyelország és Románia 
után a harmadik legjobb nettó pozíciót bírja. Nyilván Lengyelország és Románia kicsivel 
nagyobb ország, mint Magyarország, ezért, ha egy főre vetítjük ezt a nettó pozíciót, akkor azt 
látjuk, hogy Litvánia mögött Magyarország a második legkedvezőbb helyzetben van a 2014-
2020-as időszak vonatkozásában. Ez az egy főre jutó nettó pozíció 2512 euró, nyilván az 
árfolyamtól függően ez mintegy 712 ezer forintot jelent Magyarország vonatkozásában, és 
hasonlóan előkelő helyen vagyunk akkor, ha GNI-arányosan nézzük ezeket a számokat: 
Bulgária után a második legjobb pozíciója Magyarországnak van. Tehát a legfontosabb 
mutatók tekintetében Magyarország dobogós a 2014-2020-as időszak vonatkozásában. 

Olyan körülmények között, hogy az Európai Unió teljes költségvetése a 2007-2013-as 
időszakhoz képest 2014-2020-ra 3,5 százalékkal fog csökkenni, ezen belül a közös 
agrárpolitika költségvetése 11 százalékkal csökken. Ennek ellenére a közös agrárpolitikai 
támogatások az agrár- és vidékfejlesztési támogatások tekintetében az előző pénzügyi 
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időszakhoz képest 1,9 milliárd euróval, durván mintegy 500 milliárd forinttal nőni fog, tehát 
az az összeg, amit Magyarország a közös agrárpolitika, agrár- és vidékfejlesztési jogcímeken 
kapni fog, és annak ellenére, hogy a torta csökken, Magyarország nagyobb támogatást kap a 
KAP-on keresztül. A tortaszelet egész pontosan úgy néz ki, hogy az előző pénzügyi 
időszakban ez 2,36 százalék volt, és az új, a 2014-2020 közötti időszakban pedig ez 
3,19 százalék lesz. Ezeket csak háttér-információnak szerettem volna elmondani a bizottság 
tagjainak. 

Közben megjöttek a kollegáim, és arra kérem kolleganőmet, hogy legyen szíves a 
táblázatokat szétosztani. (A táblázatokat kiosztják.) 

A második táblázat a közvetlen támogatások új rendszerét mutatja. Talán legutóbb, 
amikor itt jártam önöknél, egy hasonló táblázatot már kiosztottam. A könnyebb 
áttekinthetőség miatt gondoltam, hogy ezt most is elhozzuk.  

Elnök úr, a közvetlen támogatások rendszerére szeretnék áttérni. A leendő 
támogatások egyik része a tagállam számára kötelező, a másik része pedig önkéntes elem. 
Szeretném a kötelező elemekkel kezdeni, ezek közül az első az úgynevezett alaptámogatás, 
amelyet azután különböző kiegészítő komponensek egészítenek ki. Az alaptámogatás talán az 
az elem, amelyik a leginkább hasonlít a mostani területalapú támogatási rendszerhez.  

Ki jogosult alaptámogatásra? Az aktív gazda jogosult alaptámogatásra. Nem mennék 
bele a bonyolult brüsszeli megfogalmazásba, hogy ki számít aktív gazdának. Gyakorlatilag 
Magyarországon az összes regisztrált termelő – mintegy 170 ezren vannak – aktív gazdának 
fog minősülni. Vélhetően majd olyan megoldás lesz, hogy minden tagállam felállíthat majd 
egy negatív listát, hogy ki nem számít aktív gazdálkodónak, tehát ki nem jogosult 
agrártámogatásra. Például a focipályák, golfpályák, repülőterek tartoznak majd ebbe a 
felsorolásba. 

Nagyon fontos dolog, hogy támogatási jogosultságok kerülnek kiosztásra az aktív 
gazdálkodók részére. Itt nagyon jelentős különbség, nagyon jelentős változás lesz majd a 
mostani területalapú SAPS rendszerhez képest. Erről nagyon röviden a következőt szeretném 
elmondani. Jelenleg úgy működik a területalapú támogatás rendszere, hogyha valaki például 
100 hektáron gazdálkodik, és az adott évben május 15-én beadja az egységes kérelmet, akkor 
teljesítés esetén megkapja a 100 hektárra jutó területalapú támogatást. Ha a következő évben 
80 hektáron gazdálkodik, akkor a 80 hektárra adja be az egységes kérelmet, és arra kapja meg 
a támogatást. Ha a következő évben mondjuk 120 hektárra emelkedik a művelt területe, akkor 
pedig a120 hektárra adja be a kérelmet, és arra kapja meg a támogatást. Tehát eddig ez a 
SAPS rendszer így működött.  

Az új támogatási jogosultság tekintetében úgy változik a dolog, hogy az indulási 
évben – erről majd beszélni fogok, hogy mikor lesz az indulás éve, mert várhatóan legalábbis 
nem 2014-ben indul be az új támogatási rendszer – kapják meg a gazdálkodók a támogatási 
jogosultságot. Maradva az előző példánál: ha az indulás évében valaki 100 hektáron 
gazdálkodik, akkor a feltételek megléte esetén megkapja a 100 hektárra jutó támogatási 
jogosultságot. Ha a következő évben lecsökken a területe 80 hektárra, és megvan a támogatási 
jogosultsága 100 hektárra, azt viszi magával, de csak a földdel lehet aktiválni ezt a 
jogosultságot, vagyis a példánál maradva 80 hektárra tudja majd a támogatását lehívni. Ha a 
következő évben 120 hektár került a használatába, akkor is csak 100 hektáros támogatási 
jogosultsága van, mert maximum 100 hektár az, amelyre a támogatást megkaphatja. 
Természetesen arra van lehetőség, hogy vásároljon támogatási jogosultságot, hiszen az első 
évben az összes kiosztásra került. Itt a Nemzetgazdasági Minisztériummal együtt az lesz majd 
a feladatunk, hogy lehetőség szerint az egyébként esetenként egymástól elváló földhasználatot 
és támogatási jogosultságot majd egymás irányába tereljék, ezt különböző adózási és 
pénzügyi feltételrendszer megteremtésével lehet majd ösztönözni, annak érdekében, hogy sem 
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a gazda, sem pedig a tagállam számára ne vesszen el az egyébként már megszerzett 
támogatási jogosultság. 

Nagyon fontos dolog és nagyon fontos álláspontunk, ami egyébként valamennyi 
úgynevezett SAPS-os ország – tulajdonképpen ezek a volt szocialista országok, a velünk 
együtt csatlakozó országok – kérése, hogy ugyanúgy, mint a régi tagállamok, amelyek az SPS 
rendszerben vannak benne, mint például Szlovénia, ezt a támogatási alapjogosultságot 
differenciálhatják különböző történelmi referenciáik alapján, hogy a SAPS-os országok is 
differenciálhassák az alaptámogatásukat. Ez magyarul azt jelenti, hogy szeretnénk 
továbbvinni a mostani SAPS, top-up rendszerben meglévő speciális támogatásainkat, a 
különleges támogatásokat, az elkülönített támogatásokat, a szerkezetátalakítási támogatásokat 
és nem utolsósorban a top-up támogatásokat, miután ezen támogatások döntő része az 
állattenyésztést érinti, és azt nem kell itt mondanom, hogy ez mennyire fontos. A Bizottság 
nyitott a SAPS-os országok kérésére, nagyon reméljük, hogy erre lehetőség is lesz. 

Még egy dolgot szeretnék elmondani. Nyilván érdekel mindenkit, hogy várhatóan az 
alaptámogatás összege mekkora lesz. Az AKI előzetes kalkulációi szerint körülbelül 135-
140 euró hektáronként. Csak összehasonlításképpen mondom, hogy jelenleg, amikor a 
nemzeti borítékunk 100 százalékát fizethetjük ki 2013-ban területalapú támogatásként, ennek 
a mértéke jelenleg várhatóan majd 233 euró/hektár lesz, ezzel szemben 135-140 euró/hektár 
lesz az alaptámogatás, amelyhez jönnek a kiegészítő komponensek, amelyekre ezúttal át is 
térek. Ilyen az egyik legfontosabb, szintén kötelező elem, és Brüsszelben az egyik legnagyobb 
vitát kiváltó komponens a „zöld” komponens, amely a nemzeti borítékunk 30 százalékát teheti 
ki, ez mintegy 80 euró/hektár lesz, amely a feltételek teljesítése esetén hozzájöhet az 
alaptámogatáshoz. 

Melyek ezek a feltételek? A „zöld” komponens teljesítésének alapvetően három 
feltétele van. 3 hektár fölött a diverzifikálás, vagyis legalább háromfajta növényi kultúra 
termesztése, ez üzemenként értendő, az üzem területének minimum 5, maximum 
70 százalékán. A következő feltétel az állandó legelő fenntartása. Ez azt jelenti, hogyha az 
indulás évében az adott gazdálkodónál megvan a legelőterület, attól 2020-ig, tehát a pénzügyi 
időszak végéig művelési ág esetén maximum 5 százalékkal térhet el pluszban, mínuszban. A 
harmadik feltétel, ami a zöldítésen belül is a legtöbb vitát váltotta ki, és jelenleg is kiváltja, ez 
az úgynevezett ökológiai célterület fenntartása. Ez azt jelenti, hogy az adott üzem területének 
minimum 7 százalékán kell erdőfoltokat, puffersávokat, fasorokat, mezsgyéket fenntartani 
vagy pedig ugaroltatni, tehát a termelésből gyakorlatilag kivonni. Azonkívül, hogy ez 
szemben megy a KAP azon célkitűzésével, hogy az élelmiszertermelést növelni kell, nem 
egyszerű betartani, mert minél kisebb egy gazdálkodó területe, nyilván annál inkább nehezebb 
ezt a feltételt betartani, illetve, ha mondjuk valaki 100 hektáron gazdálkodik, és mondjuk 
30 aranykoronás, igen jó minőségű földön, neki is ki kell vonnia 7 hektárt a termelésből, 
ugyanúgy, mint annak, aki gyenge minőségű homokon gazdálkodik, mert annak is 
100 hektárra vetítve 7 százalékot kell kivonnia a termelésből.  

A tagállamok többsége bírálta a Bizottság által benyújtott ilyen jellegű 
feltételrendszert, és úgy néz ki, hogy várható bizonyosfajta elmozdulás, bizonyosfajta 
enyhítés. A diverzifikálás tekintetében a 3 hektáros alsó határ elképzelhető, hogy emelkedni 
fog. Most, ahol szám van, ott mindenhol vannak módosító javaslatok, és elképzelhető, hogy 
ilyen 10-15 hektárra az alsó határ megemelkedik. Arról is szó van, hogy ne három növényt 
kelljen betenni, mert elég két növény. Nyilván, ha kisebb területen gazdálkodik valaki, 
könnyebb ezt a feltételt betartani, ha kevesebb növény van. Nagyon fontos magyar álláspont, 
hogy a gyepterület, illetőleg az ökológiai célterület feltételét ne üzemenként, hanem 
tagállamonként, tehát országonként kelljen betartani, mert úgy sokkal könnyebb ennek a 
feltételnek eleget tenni, és jobban lehet sakkozni, hogy ne a legjobb minőségű földterületeket 
vonjuk ki a termelésből. Ez a kérdés még nyitott, ez még előttünk áll. 
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Még egy fontos dolgot tudok mondani. Éppen a legutóbbi agrárminiszteri ülésen a 
Duna menti szója nyilatkozat kapcsán merült fel osztrák javaslatra – ehhez az egyezményhez 
Magyarország és 8 tagállam, a Bajor tartomány is csatlakozott –, ami azt célozza meg, hogy a 
fehérje importfüggőségünket csökkentsük, illetve GMO-mentes szóját használjunk 
takarmányozásra. Az volt a javaslat lényege – gyakorlatilag 20 tagállam szólt hozzá a 
napirendhez, mindenki egyhangúlag támogatta –, hogy az ökológiai célterület teljesítésénél a 
fehérjenövények vetése teljesítésnek minősüljön, tehát beszámítson abba a 7 százalékos 
területbe, ezáltal is ösztönözve a hazai fehérjetermesztést. 

A következő kötelező elem a fiatal gazdálkodók támogatása. Ez nagyon fontos elem, 
Magyarország nagyon határozottan támogatja, hiszen az elöregedés folyamata a magyar 
mezőgazdaságon belül is egyértelmű, a nemzeti borítékok 2 százaléka használható fel a fiatal 
gazdák támogatására. Nagyon lényeges változás a mostani rendszerhez képest, hogy az 
I. pillérből, tehát a közvetlen támogatásoknál is, amelyekről most beszélek, megjelenik a fiatal 
gazdák támogatása. Ez most úgy néz ki, hogy csak a II. pillérből, tehát a vidékfejlesztési 
támogatások között lehetett a fiatal gazdákat támogatni, tehát a jövőt illetően mind az I., mind 
pedig a II. pillérből lehet a fiatal gazdákat támogatni.  

A problémánk ott van, hogy ezekkel a feltételekkel, amelyekkel a Bizottság 
meghirdette a fiatal gazdák támogatását, vagyis azt, hogy az számít fiatal gazdának, aki 
40 évnél fiatalabb, ez eddig rendben van, de az pedig, hogy 5 éven belül kezdje meg a 
gazdálkodását, annyira nincs rendben, mert ez nagyon leszűkíti a  támogatást igénybe vehetők 
körét. Ez az AKI számításai szerint egészen pontosan azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló 
2 százalékos kerettel szemben csak körülbelül 0,2 százalékot tudnánk ezen a jogcímen 
kifizetni, éppen ezért Magyarország álláspontja az, hogy minden 40 év alatti gazdálkodó 
számítson fiatal gazdának. Tehát bővítenénk a kört, illetve minden tagállamnak van egy 
területi felső korlátja, ami Magyarország esetében 25 hektár, ez is leszűkíti a mozgásteret, ezt 
szeretnénk megemelni a magyar javaslat szerint egyébként 100 hektárra, mert nagyon sok 
olyan fiatal gazda van, aki 25 hektárnál lényegesen nagyobb területen gazdálkodik. Még itt is 
előttünk áll a végleges döntés. Arra jó esélyt látunk, hogy 25 hektár helyett mondjuk itt olyan 
50 hektárra megemelkedjen a mozgástér, és ez esetleg lehetővé tenné, hogy a rendelkezésre 
álló maximum 2 százalékos keretet fel tudjuk használni. 

Talán a „zöld” komponensnél elfelejtettem mondani, hogy 80 euró/hektárral 
kalkulálhatunk… de ezt mégiscsak mondtam. Aki érintett a fiatal gazda támogatásban, az még 
további mintegy 60 euró/hektárra számíthat, annyival kalkulálhat, de egyelőre a 25 hektáros 
felső határig. Tehát aki 100 hektáron gazdálkodik, akkor is teljesíti, megvan az 
alapjogosultsága, 140 euró/hektár, a zöldítést teljesíti, 80 euró/hektár, és a 100 hektárból 
25 hektárra megkapja a fiatal gazda a durván 60 euró/hektár nagyságrendű támogatását. 

Még egy kötelező elem van, a nemzeti tartalék. Erről csak annyit szeretnék mondani, 
hogy az alaptámogatási összeg 3 százaléka helyezhető nemzeti tartalékba. Ez az újonnan 
belépő gazdálkodók számára jelent forrásokat, jelenthet támogatási jogosultságot, illetve 
speciális szerkezetátalakítási támogatásokat lehet ebből az összegből fizetni. Éppen ebből 
következik, hogy az az érdekünk – és ez magyar tagállami vélemény –, hogy minél nagyobb 
legyen a nemzeti tartalékba betehető összeg, mert annál nagyobb a tagállam mozgástere. Az a 
magyar javaslat, hogy ne csak az alaptámogatás 3 százaléka kerülhessen a nemzeti tartalékba, 
hanem a teljes nemzeti borítékunk 3 százaléka. Ez nyilván egy nagyobb merítést jelenthetne, 
egy nagyobb mozgásteret jelenthetne.  

Áttérek az önkéntes elemekre, a termeléshez kötött támogatásra. Ez nagyon fontos 
elem, a magyar álláspontok között az egyik legfontosabb. Szeretnénk, ha erre a termeléshez 
való kötésre a Bizottság javaslata szerint a nemzeti borítékunk 10 százalékát lehetne ezen a 
jogcímen kifizetni. Több tagállamnak, Magyarországnak is az a véleménye, hogy ezt akár 
15 vagy még nagyobb százalékra is meg lehetne növelni. A jelenlegi rendszerünkben 
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termeléshez kötötten mindössze 3,5 százalékot tudunk kifizetni. Ezt gyakorlatilag a 
különleges tejtámogatás egy az egyben el is viszi, még a rizsre van kisebb támogatási 
lehetőség. Tehát úgy néz ki, hogy ezt legalább 10 százalékra fel tudjuk vinni, de ha kedvezően 
alakul a pozíciónk, akár a 15 százalékot is elérhetnénk.  

Miért fontos ez? A magyar gazdálkodók szeretik a termeléshez kötött támogatásokat, 
szemben mondjuk Németországgal, ahol hallani sem akarnak a termeléshez kötött 
támogatásokról, ott a termeléstől elválasztva fizetik a támogatások jelentős részét. 
Magyarország szeretné, ha itt bővülne a lehetősége, de nem utolsósorban azt is szeretnénk, és 
van egy lista, hogy milyen ágazatokat tudunk ezen a jogcímen támogatni. Itt főleg a kérődzők 
vannak, a szarvasmarha és a juh, valamint a tej támogatott ezen a soron. Nagyon fontos 
tagállami érdekünk lenne, ha ezt a listát a tagállamok szabadon dönthetnék el. Ez esetben 
Magyarország sertésre, baromfira és a dohány ágazatra is tudna ezen a jogcímen 
támogatáshoz jutni. Itt még komoly alkuban vagyunk a Bizottsággal, illetve a többi 
tagállammal. 

Szintén önkéntes elem a természeti hátránnyal sújtott területek támogatása. A nemzeti 
borítékok 5 százaléka fizethető ki ezen a jogcímen. Magyarországon ez a feltétel talán nem 
annyira érdekes, nem helyettesítené a II. pillérben a hasonló jogcímű támogatást, mert ott 
továbbra is megmaradnának ezek az úgynevezett KAT támogatások.  

Tehát a normál rendszerben vannak a kötelező elemek, és vannak az önkéntes elemek. 
Fontos szabály, hogy a kölcsönös megfeleltetés intézményének, feltételrendszerének továbbra 
is meg kell felelni a támogatások lehívhatósága érdekében. Ezt a kötelező és önkéntes 
elemekből álló, nevezzük normál rendszernek, átfogja ez a bizonyos capping vagy a 
támogatási felső határ kérdése, ami azt jelenti, hogy bizonyos támogatási összeg felett a 
támogatások egy bizonyos része, illetve 300 ezer euró felett a teljes összege az adott üzemtől 
elvételre kerül, de a tagállam számára szerencsére nem vész el, ez a II. pillérbe kerülne át az 
I. pillérből, és címkézetten innovációs célra lehetne fordítani.  

Szó van arról, és komoly esély van arra, hogy a tagállamok önként dönthetik majd el, 
hogy ezt a cappinget alkalmazzák vagy nem alkalmazzák. Szintén az AKI számításai szerint 
ez Magyarországon körülbelül 200 üzemet érint, és olyan 10-11 millió eurót jelent. Azt 
szeretnénk elérni mindenféleképpen, hogy a tagállam ne csak innovációra, hanem bármilyen, 
a tagállam számára fontosnak tartott célra szabadon használhassa fel ezt az átcsoportosított 
összeget, és ami nagyon fontos, nem igényel társfinanszírozást, a II. pillérben mindig 
társfinanszírozott források vannak.  

Ez a normál rendszer, látszik, nem lett egyszerűbb, annak ellenére, hogy minden 
tagállam az egyszerűsítés fontosságáról beszél, viszont van egy valóban egyszerűsítést jelentő 
rendszer, ami a tagállamok számára kötelező, az érintettek önként döntik el, hogy belépnek 
vagy sem, ez a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere. Az egyszerűsítést az 
jelenti, hogy a zöldítés feltételeit, amiről korábban beszéltem, nem kell teljesíteni, illetve a 
kölcsönös megfeleltetés nem teljesítése esetén nincsen szankció. Ez valóban egy 
egyszerűsítést jelent, szerintem a gazdálkodóknál népszerű lesz majd ez a lehetőség. A 
feltételekről annyit, hogy az indulás évében csak egyszer lehet bejelentkezni, de, ha az üzem 
mérete bővül, akkor bármikor kiléphet, átléphet, visszaléphet a normál rendszerbe, illetve az 
így kifizethető támogatás maximuma 1000 euró/üzem/év. Nyilván, ha ezt a normál 
rendszerrel összevetjük, akkor látjuk, hogy olyan 3,5 hektár az a kritikus pont, amikor a 
normál rendszerben 1000 euró körüli támogatást vehet igénybe az adott gazdálkodó.  

Nyilván ma mindenki el tudja dönteni, ki tudja számolni, hogy neki esetleg 
4 hektárnál, 5 hektárnál, esetleg 6 hektárnál is megéri-e az egyszerűsített rendszerben 
maradni, még akkor is, hogyha néhány eurót veszít a normál rendszerhez képest. Ezt majd 
mindenki eldönti, megéri-e neki, hogy a zöldítéssel nem kell – idézőjelben – „szórakoznia”, 
és akkor esetleg kevesebb támogatási összeggel, de az egyszerűsített rendszerben kéri a 
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figyelembevételét. Ahogyan mondtam, ez várhatóan népszerű lesz majd. Úgy kalkulálunk, 
hogy a mintegy 170 ezer regisztrált termelő körülbelül 40 százaléka élni fog ezzel, tehát 
nagyon sokan ezzel az egyszerűsített rendszerrel működnek majd. 

Még annyit szeretnék elmondani, bár ezt a végére terveztem, de itt talán célszerű 
megemlíteni, ahogyan mondtam, a Bizottság, illetve a Tanács, sőt a Parlament is csúszásban 
van. Várható, hogy 2014-ben még átmeneti évvel fogunk kalkulálni. Ez azt jelenti, hogy a 
SAPS rendszer marad, sőt a lengyelek azt akarják, hogy egészen 2020-ig maradjon meg a 
SAPS rendszer, ami annyira nekünk sincs ellenünkre, hiszen ez egy egyszerűbb rendszer, a 
gazdák által jól ismert rendszer. Vélhetően az átmeneti év után is lesz még két-három olyan 
év, legalábbis Cioloş biztos úr a legutóbbi tárgyalásunkon azt mondta, elképzelhető, hogy 
körülbelül két-három évig még marad a SAPS rendszer. Nekünk nagyon fontos az, hogy a 
SAPS rendszer mellett az egyéb támogatásainkat, a szerkezetátalakításunkat, a top-up 
támogatásokat, a különleges támogatásokat tovább tudjuk vinni, ez ügyben még folynak a 
tárgyalások. 

Nagyon gyorsan áttérnék a piacszabályozás kérdéseire. Itt is van néhány fontos dolog, 
ami Magyarország számára egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan dől el. A bizottsági 
javaslatban termeléskorlátozási rendszerek kivezetéséről van szó 2015-től. Ezek közül a 
cukor, a bor és a tej az, amiről szó van. A tejnél gyakorlatilag a hajó már elment, tehát a 
tejkvóta rendszere teljesen biztos, hogy megszűnik 2015-től. Ez Magyarországnak akkora 
problémát nem okoz, hiszen most sem használjuk ki az ország rendelkezésére álló 
kvótamennyiséget.  

A bor, illetve a szőlőültetvények tekintetében nagyon nagy ellenállás van az érintett 
tagállamok részéről, mármint a kivezetés, a termelési korlátok megszűntetése tekintetében, 
olyannyira, hogy egy különleges bizottság állt fel a biztos úr mellett, és úgy néz ki, olyan 
megoldás fog kibontakozni, hogy 2015-től tehát a telepítési jogok rendszere nem fog 
megszűnni, hanem valószínűleg átmenet lesz majd, és 2020-ig folyamatosan kerülnek 
kivezetésre. A cukor kvótarendszernél is nagyon nagy ellenállást váltott ki a 2015-ös 
kivezetése. A tagállamok jelentős része, köztük olyan nagy tagállamok, mint Franciaország és 
Németország is ellenzi a kvótarendszer kivezetését. Jó esély van arra, hogyha nem is 2020-ig, 
de valamilyen közbülső, átmeneti megoldás lesz, és fokozatosan kerül kivezetésre a 
cukorkvóta is. 

Magyarország számára hátrányos, hogy a zöldség-, gyümölcságazatban a termelői 
csoportok támogatása átkerülne az I. pillérből a II. pillérbe. Ez ellen harcolunk, tiltakozunk, 
egyelőre még nem látjuk a megoldást, e tekintetben a Bizottság nem nagyon mutat 
nyitottságot. Ez a beruházási támogatások szempontjai miatt lenne nagyon fontos, illetve a 
különböző termelői szakmaközi szervezetek elismerési lehetőségének minden ágazatra 
történő kiterjesztése még fontos eleme a piacszabályozásnak. Ezt Magyarország támogatja. 

Végül még rövidebben szeretnék beszélni az úgynevezett horizontális rendeletről. Itt 
igazából egy problémánk van. Itt a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és 
nyomon követéséről szóló jogszabályokról van szó. Itt az, amit mindenféleképpen fontosnak 
tartunk, a bizottsági javaslat azt tartalmazza, hogyha valaki a zöldítés feltételét nem teljesíti, 
akkor nemcsak a zöldítésre jutó 30 százalékos támogatást veszíti el, hanem még az 
alaptámogatásra is átnyúlik a büntetése. Nekünk az a véleményünk, hogyha a zöldítést nem 
teljesíti valaki, akkor csak a zöldítésre jutó támogatási összeggel büntessük, ez más 
támogatásokat ne befolyásoljon. Gyakorlatilag ezt az egy tételt szerettem volna kiemelni. 

Még egyszer a menetrendről. Várhatóan március 13-án fogja a Parlament tárgyalni a 
KAP témáját, és megpróbálják a végleges álláspontot kialakítani. Ez nem lesz egyszerű. Én 
egyébként abban bízom, hogy a Parlament, legalábbis amit már látunk a Parlament 
Mezőgazdasági bizottságában, azok a módosító javaslatok, amelyek átmentek, egytől egyig 
kedvezőek Magyarország számára. Tehát, ha a Parlament az eddigiekhez képest változásokat 
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fog eszközölni, bízunk benne, hogy az kedvezőbb lesz Magyarország számára a bizottsági 
állásponthoz képest. Amennyiben a Parlament dönt március 13-án, március 18-19-én 
tanácsülés lesz, ahol az ír elnökség megpróbálja dűlőre vinni a dolgot, megpróbál egyezségre 
jutni a Tanácsban, úgyhogy hajnalig tartó tárgyalásokra készülünk, és mindenfajta bilaterális, 
mindenfajta megbeszélés lesz majd. Az írek nagyon elszántak, hogy tanácsi szinten pontot 
tesznek rá, és a különböző javaslatokat összhangba hozzák. Reméljük, ez sikerülni fog, és 
utána ez a trió, a Bizottság, a Tanács és a Parlament június végéig dűlőre fog jutni. 

Ebben az esetben jönnek ezután a végrehajtási jogszabályok uniós szinten, illetve a 
nemzeti jogszabályok és a kifizető ügynökségek felkészülése az új rendszerre. Ez az, ami 
mindenki véleménye szerint most már nem fog beleférni a 2013. év végéig, ezért mondjuk 
azt, hogy 2014-ben nem indul az új rendszer, 2014 átmeneti év lesz.  Igazából az I. pillér, 
tehát a közvetlen támogatások tekintetében ez nem okoz majd problémát Magyarország 
számára, sőt azt kell mondanom, ha a részletkérdések tekintetében meg tudunk egyezni, lehet, 
hogy a gazdálkodók ennek még örülni is fognak, hiszen az egyszerűbb rendszer marad meg. 
Viszont a II. pillérnél, amiről most nem beszélek, a vidékfejlesztési támogatásoknál ez 
komoly problémát okozhat, hiszen a programozással még nem fogunk elkészülni, a 2007-
2013 közötti keretet pedig 100 százalékosan le fogjuk kötni. E tekintetben a Bizottság azt 
nyilatkozta, hogy március hónapban kijönnek mind az I., mind a II. pillér tekintetében az 
átmeneti jogszabályokkal. Majd meglátjuk, hogy ez mit fog tartalmazni, de a II. pillérnél 
látszódnak a nagyobb problémák, az I. pillérnél ez nem igazán okoz majd gondot 
Magyarország számára. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a figyelmet. Ha van kérdés, a 
kollégáimmal állok rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a beszámolóját. Ez valóban kiterjedt mind 

a három alpontra, amelyeket kitűztünk tárgyalni. Nem szaporítom a szót, átadom 
képviselőtársaimnak a hozzászólás lehetőségét. Parancsoljanak! 

(Jelzésre:) Mile Lajos képviselő úré a szó. 

Kérdések és vélemények 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm, elnök úr.  
Államtitkár úr, köszönöm szépen a beszámolót, és néhány dologban kérdésem, 

megjegyzésem lenne. 
Említette, hogy az alaptámogatások esetében változik a metodika, tehát, ha valaki 

100 hektárral indul, akkor erre kapja meg a támogatást, és ha változik a birtok nagysága, 
akkor is erre a100 hektárra kiszabott támogatás marad érvényben. Ez az új rendszer nem rejti-
e magában az esetleges spekuláció veszélyét, tehát akkor, ha változik a birtoknagyság, 120-ra 
növekszik, vagy 80-ra csökken, ahogyan ön említette? Akkor ott van ez a 20 százaléknyi 
támogatás, és ennek a sorsa elég érdekes lehet. Mi lesz az a mechanizmus, ha itt a 
kompenzáció esetlegesen megtörténne?  

A következő kérdés. Itt a vetésforgót említette a diverzifikáció esetében. A mi 
megítélésünk szerint itt azért egy sokkal intenzívebb vetésforgó bevezetése ildomos lett volna, 
már csak a fenntarthatóság szempontjából is. Úgy tűnik, itt az esetleges kereskedelmi 
szempontok ezt felülírják, hiszen, hogyha erőteljesebb a vetésforgó, tehát akár három vagy 
négy növényre is kiterjed, akkor, azt gondolom, csökken a vegyianyag-szükséglet, az 
erdőirtással járó költségek is, és ebben az esetben mégiscsak azt lehetne mondani, hogy a 
termőterület állapota távlatosan mindenféleképpen biztosított, hogy jobb minőségű lehet.  

Itt abban az esetben, hogy most a zöldítés elmaradásának a szankcionálása mit is 
jelentsen, hogy csak a 30 százalék mértékéig vagy pedig a támogatás egészére terjedjen ki, ezt 
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bizony érdemes megfontolni, hogy megint csak a fenntarthatóság szempontjából mi az, ami 
hasznos lehet, hiszen, ahogyan elmondta, például az úgynevezett egyszerűsített eljárás, ami 
főleg a kisgazdaságokat érinti, itt nagyjából az egyszerűsítés arra vonatkozik, hogy 
mentesülnek a zöldítés kényszere alól, és ez egy elég komoly területet jelent. Bizony, bizony, 
ebben az esetben felvetődnek olyan kérdések, amelyek megint csak a termőföld állapotára, 
minőségére vonatkoznak. 

A következő, amit még szerettem volna mondani, hogy egyáltalán itt a támogatások 
folyósításának, felhasználásának átláthatóságával, ellenőrzésével kapcsolatban milyen 
intézkedések voltak, amelyek esetlegesen erősíthetik a transzparenciát, az átláthatóságot ezen 
a területen? Ha jól tudom, az export-visszatérítések egy része legalábbis megmaradt, itt az 
élelmiszerexportról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett periférián lévő vagy 
elmaradott országok piacai elég sérülékenyek. Ezt mennyire vette tekintetbe ez a megoldás?   

Úgy tudom, a jövőben talán vizsgálni sem kell a KAP hatásait arra, hogy a fejlődő 
országok piacain milyen hatásokat váltanak ki, tehát félő, hogy itt a kiegyenlítődés irányában 
nem történt elmozdulás. Tehát nem beszélhetünk átfogó reformról a KAP esetében, hanem 
módosításokról beszélhetünk, amelyek egy része persze kedvező lehet számunkra, főleg a 
számok ismeretében, de magának a rendszer egészének az átalakítása, úgy tűnik, elmaradt, és 
a piaci szempontok nagyon sok helyen, sőt a legtöbb helyen dominálnak, meghatározzák, 
felülírják az esetleges fenntarthatósági szempontokat is, vagy mondjuk a kis- és 
középvállalkozások érdekeit, ami a helyi közösségek megtartása szempontjából meghatározó. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szalay képviselő úré a szó. 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Több kérdésem volna. Az első. Az új 

rendszer hogyan fogja kezelni azt, hogy a jogosultság és a föld elválnak egymástól? Tehát az 
új támogatási rendszerbe ki jelentkezhet? További kérdésem, hogy a zöldítés milyen terheket 
ró majd a gazdákra? Milyen formában tudják majd ők ezt kivédeni? Továbbá a munkaigényes 
növénytermesztés című ágazat hogyan lesz támogatható az új rendszerben?  

Végül pedig a cukor-, illetőleg a borkvótával kapcsolatban megjegyezném, mert 
nekünk az nyilván előnyös, ha ezeket a kvótákat megszüntetik, de elképzelhető-e, hogy akkor 
a tárca tervezi cukorgyár létesítésének a kezdeményezését, hogy így fogalmazzak? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Balczó képviselő úré a szó. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a részletes tájékoztatást, amellyel, úgy látszott, 

hogy szinte szakpolitikusoknak tekinti a bizottság tagjait, de ez nem baj, mert valamilyen 
módon ilyen fontos kérdésekben illik tájékozottnak lennünk. 

Annyit hadd mondjak el a teljesen szakszerű, objektív tájékoztatással kapcsolatban, 
hogy volt egy terület, amely politikai vita tárgyát képezi, nem kapcsolódik szorosan ezekhez a 
rendeletekhez annak értékelése, hogy teljes egészében hogyan alakult ez az európai uniós 
7 éves költségvetés. Nem akarok belemenni a részletekbe, de itt tipikusan jellemző a mennyi a 
harminc, a mi mennyi, mi harminc párbeszéd. Én csak azt mondom, hogy lehet 712 ezer 
forint/fővel számolni, de akkor persze azt kell mondani, hogy a forint árfolyam ebben már 
benne van, hogy most mennyi és akkor mennyi volt. Egy más területen a kormányzat nyilván 
másképp számol, ezeken nyilvánvalóan a GNI-arányosság számunkra kedvezőbb, mint GDP-
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ben számolni. Nem akarom mondani a magyar gazdaság szerkezetét, de nyilván az egy külön 
kérdés, hogy a Jobbik ezt hogyan látja.  

Mindenesetre azért globálisan annyit hadd tegyek hozzá, hogy a számok a két 
legfontosabb területen, a Kohéziós Alapoknál teljes egészében csökkentek, és végül is az 
agrár- és vidékfejlesztési támogatások is 3,5 százalékkal csökkentek. Tehát tisztában vagyok 
azzal, hogy a magyar kormányzat a lehető legjobban küzdött, a legjobb pozíciót próbálta 
elérni, ez jól is sikerült, de nekünk azért az a megállapításunk, hogy sajnálatos módon az Unió 
költségvetése olyan irányban megy, hogy a számunkra legfontosabb két területen a teljes 
összeg azért csökkent.  

Az, hogy 500 milliárd forinttal több lesz az agrár- és vidékfejlesztési támogatás, 
természetesen nagyon kedvező. Zárójelben azért hadd tegyem hozzá, hogy azért, mert olyan 
hihetetlen, elfogadhatatlan helyzetből indultunk, ahol 25 százalékos volt az agrártámogatás, 
tehát azért ebben nyilván benne van az, hogy most relatíve olyan szintre kerültünk, tehát 
százalékban, amit az EU 15-ök hosszú-hosszú évek óta nyilván bírtak. Még egyszer: persze, 
pozitív, de ez, hogy úgy mondjam, bizonyos szempontból természetes elvárás kellett, hogy 
legyen. 

Úgy érzem, itt nagyon sok lényeges kérdés azért még nem dőlt el, mert például ez a 
bizonyos zöldítés, az, hogy a gazdaság 7 százalékán kell, az 1000 eurós támogatás feletti 
sávban, vagy pedig ezt egészében vagy országosan lehet nézni, ez rendkívüli különbség 
Magyarország számára. Amikor abban bízunk, hogy sokakkal tudunk együttműködni, itt, akik 
ebben érdekeltek, azt gondolom, Franciaországgal, de azért kicsit szkeptikus vagyok, mert a 
legutóbbi csúcsot úgy aposztrofálták, mind David Cameron sikerét, akiről tudjuk, hogy az 
EU-s brit kapcsolatról beszélve a kilépéssel is számol. Tehát úgy tűnik, ebben a helyzetben a 
mezőgazdasági támogatásokat a legjobban ellenző viszonylag nagy tagállam, úgy tűnik, egy 
elég erős pozíciót harcol ki magának, de bízunk benne, hogy nem tudja érvényesíteni. 

Én feltettem a kormány egy igen magas rangú képviselőjének a kérdést, amikor egy 
másik bizottságban ezt tárgyaltuk. Ez a bizonyos támogatási felső határ – lehet, hogy rosszul 
emlékszem –, amikor egy évvel ezelőtt ez idekerült, tehát az, hogy például 300 ezer euró 
felett 100 százalék elvonását javasolja, akkor az még úgy került ide, minthogy ez a 
szabályozás így lép majd életbe. A kérdésem az, hogy miután ez fakultatívvá vált, és a 
tagállam dönt, van-e már ezzel kapcsolatban bármilyen szintű elképzelése, ha nem is hivatalos 
döntése a kormányzatnak, hogy ezt a bizonyos felső határt alkalmazni akarja? Az nekem nem 
volt világos, lehet, hogy nem értettem jól, hogy ez a tagállamnál maradna, csak a II. pillérbe 
menne át, és ehhez képest van-e olyan igényünk, hogy teljes, általános felhasználás és nem a 
II. pillér? Úgy érzem, amennyire ismertem az elmúlt időszakot, úgy láttuk, hogy sok esetben a 
II. pillér az, ami a vidék népességmegtartása érdekében szerintünk jelentősen előtérbe kell, 
hogy kerüljön. Ezért kérdezem: akkor jól látom-e, hogy az erre a pillérre vonatkozó tervek 
nem állnak olyan szinten rendelkezésre, hogy a következő időszakban megnyugtatóan tudjuk 
ezt a forrást megkapni?  

Még egyszer mondom, mi úgy gondoljuk, hogy a II. pillér nagyon fontos a 
népességmegtartó ereje szempontjából, miközben tudjuk, hogy a kormányzat a GDP 
szempontjából a nagy agrárgazdaságok termelését meglehetősen preferálja. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Több kérdést nem látok, ezért visszaadom a szót az államtitkár úrnak, illetve 

munkatársainak. Kérem, röviden, tömören fogalmazzák meg a kérdésekre adott válaszokat. 

Válaszadás 
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CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Megpróbálom röviden, elnök úr, bár rengeteg kérdés jött.  

Ketten is forszírozták azt a témát, hogy földhasználat és a támogatási jogosultság 
szétválhat. Nem véletlenül hangsúlyoztam, ez nagyon fontos eleme az új rendszernek, és 
amikor majd szembesülünk ezzel, akkor nagyon fontos dolog, hogy kellő mértékben 
tájékoztassuk a gazdálkodókat, hogy ez ne okozzon meglepetést. Teljesen új szisztémáról van 
szó.  

Ahogyan mondtam, az a célunk az NGM-mel, miután adózási, pénzügytechnikai 
eszközökkel tudjuk ösztönözni azt, hogy megtalálja a földhasználat a támogatási 
jogosultságot, itt bizony adózási dolgokat vagy szankciókat tudunk majd bevezetni, hogy 
minél kevesebb veszteség legyen majd tagállami és gazdálkodói szinten is. Ez a munka még 
előttünk áll, itt még nem dőlt el minden részletkérdés. 

Az, hogy a spekulációval mit lehet, mit nem lehet, azt talán nem említettem, hogy 
ennek az alaptámogatási jogosultságnak legalábbis a bizottsági javaslat szerint egyelőre a 
feltétele az, hogy a gazdálkodó 2011-ben, tehát egy bázisévben kellett, hogy Magyarország 
esetében egységes kérelmet nyújtson be, akár 1 hektárra is. Tehát már gazdálkodnia kellett 
2011-ben, az indulás évében, ami most 2015 vagy egy későbbi dátum lesz, akkor is beadja a 
tényleges területre a támogatási jogosultságra az igényét. 

A diverzifikáció intenzívebb is lehetne, mert minél nagyobb egy üzem, minél nagyobb 
egy gazdálkodási egység – mármint a területre gondolok –, annál könnyebb három, négy vagy 
esetleg még több növényt is betenni a vetésforgóba. Ez a kicsiknek okoz majd problémát, 
mert 3 hektár felett kötelező ennek a feltételnek a teljesítése. Ha mondjuk valakinek 
3 vagy 4 hektárja van, és mondjuk egy helyrajzi számon van az egész terület, ott sokkal 
nehezebb ezt a minimum 5 vagy maximum 70 százalékot tartani, teljesíteni, hogyha három 
növényt kell, vagy minél több növényt kell a vetésforgóban, a diverzifikációban figyelembe 
venni. Mi pont a kicsik érdekében mondjuk azt, hogy legyen elég ebben az esetben akár két 
növény is.  

Egyébként a gazdálkodóknak általában nem fog problémát okozni ennek a feltételnek 
a teljesítése, mert a vetésforgót, a szakmai követelményeket eddig is figyelembe vették, 
odafigyeltek rá a gazdálkodók, hogy hányszor lehet egymás után kukoricát, búzát vagy 
cukorrépát termeszteni. Ezt a módosítást, amivel egyébként a tagállamok túlnyomó többsége 
egyetért, pont a kicsik érdekében javasoltuk a Bizottságnak, hogy ez ne okozzon gondot. 

A termőföld állapota tekintetében csak érintően beszéltem. A kölcsönös megfeleltetés, 
a helyes mezőgazdasági gyakorlat feltételeit ugyanúgy be kell tartani, mint a mostani 
rendszerben, tehát ezek külön szabályok alapján fognak majd működni. 

A KAP-pal kapcsolatos dolgot többen is érintették. A magyar elnökség alatt került 
elfogadásra három fő célkitűzés az új időszakra. Ez az élelmiszer-termelés növelése, tehát a 
globális kihívásokra adandó válasz, hogy a világ lakossága növekszik, nemcsak 
mennyiségileg, hanem minőségileg is igényesebbek a fogyasztók, tehát ezt ki kell elégíteni. A 
második célkitűzés pedig a fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal, a harmadik 
pedig a vidéki életminőség javítása. Úgy gondolom, ezek a szempontok, mind a három 
szempont nagyon fontosak, ezek a célkitűzések tükröződnek a bizottsági javaslatban is, és 
olyan jellegű tagállami módosítási igény azért nem nagyon jött be, vagy jön be a rendszerbe, 
amely ezt a három célkitűzést gyökeresen felrúgná. Azon persze lehet vitatkozni, ha most 
vitát nyitnánk róla, hogy hol legyen a hangsúly, a termelésnél, a környezetvédelmi 
szempontoknál, a vidékfejlesztés irányában, ezt most nyilván ahányan vagyunk, 
annyiféleképpen gondoljuk, de az, hogy ez a három célkitűzés megjelenik a rendszerben, 
teljesen egyértelmű. 

A kisgazdaságok egyszerűsített rendszere az összes mezőgazdasági területünk mintegy 
3,5 százalékát fogja érinteni, tehát várhatóan ezzel lehet kalkulálni. 
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A transzparencia nagyon fontos szempont, a horizontális intézkedéseknél nem 
beszéltem erről, de természetesen ez benne van a javaslatban. Az egy más dolog, hogy itt is 
ütköznek az érdekek, hogy az adatvédelmi jogszabályokkal ez hogyan van szinkronban, 
ütközik vagy nem ütközik, ezen még vitatkoznak a tagállamok, de a transzparencia, az 
átláthatóság mindenféleképpen benne foglaltatik a horizontális jogszabályokban. 

Az export-visszatérítés piacszabályozási eszköz-e? Elviekben ugyanúgy megvan, mint 
az intervenció, de a gyakorlatban már nem működik. Az az általános tendencia figyelhető 
meg, hogy ezek a piacszabályozási eszközök, illetve az ezekre jutó források, amióta tagok 
lettünk, folyamatosan csökkennek, és a nulla irányában hatnak. 

A kiegyenlítődésről valóban szó van, van is erre vonatkozó megoldási javaslat, de 
igazából, ha őszinte akarok lenni, a teljes támogatási összegnek, a teljes uniós büdzsének 
mindössze az 1,5 százalékát érinti. Tehát, ha 1 hektárra vetítve megnézzük a különböző 
tagállamok 2013-as támogatottsági szintjét, illetve, hogy milyen irányban mozdul el a 
következő időszakban, akkor egy nagyon-nagyon lassú kiegyenlítődés van. Az a szabály, 
hogy az uniós átlaghoz képest, akik az uniós átlag 90 százaléka alatt vannak az 1 hektárra jutó 
támogatás tekintetében, a 90 százalék és az adott tagállam támogatási szintje egyharmadát 
kapja meg kompenzációban. Ez azon tagállamoktól kerülne elvételre, amelyek az uniós átlag 
feletti támogatási szinttel bírnak 1 hektárra vetítve. Ez azt jelenti, hogyha ezt nézzük, akkor a 
Balti tagállamok járnak a legjobban, ők kapják a legnagyobb kompenzációt, de ne irigyeljük 
ezt tőlük, mert ők még a kompenzációval együtt is lényegesen alatta vannak az Unió 
átlagtámogatásának vagy Magyarország támogatásának. Mi most a 13-as számmal nagyjából 
az uniós átlagnál vagyunk. Ugyanakkor azokat a tagállamokat sem kell sajnálnunk, 
amelyektől ez a kompenzáció elvételre kerül – Hollandia, Belgium, Olaszország és a többi –, 
mert ők még mindig az uniós átlag felett maradnak az elvétel után is a támogatottság 
tekintetében. Tehát van egy ilyen nagyon lassú kiegyenlítődési folyamat, de a teljes 
büdzsének mindössze 3,5 százalékát érinti. 

Azt azért ne felejtsük el, hogy valamikor 2010 környékén ez az egész úgy indult, 
három opció volt. Az egyik az, hogy maradjon a status quo, tehát maradjon meg az a rendszer 
2014 után is, ami most van. Ezt nagyon nem akarta senki. A másik szélsőséges opció az volt, 
amit a legnagyobb befizető országok favorizáltak, hogy nem kell ide közös agrárpolitika, 
majd a piac lerendez mindent és kész. Magyarország számára ez lett volna a legrosszabb, de 
hál’ Istennek ez elvetésre került, és sem a status quo, sem a szabadpiaci körülmények, hanem 
a régi rendszernek egy ilyen folyamatos karbantartása, úgy gondolom, Magyarország számára 
kedvező döntés volt, és ennek az aprópénzre váltása folyik most. 

Amit Szalay képviselő úr említett, azt részben érintettem, hogyha a jogosultság és a 
föld elválik, akkor ki kell találnunk olyan rendszereket, amelyek arra ösztönöznek, hogy 
megtalálják egymást. 

A zöldítés terhéről nem beszéltem. Úgy kalkulálunk, hogy a 80 euró/hektár durván az, 
amit ezen a jogcímen támogatás formájában be lehet söpörni, de ennek van ráfordításigénye, 
illetve kieső jövedelem, mondjuk az ugaroltatás miatt. Ez olyan 20 euró/hektár, úgy 
kalkulálunk, hogy tulajdonképpen ennyi csökkenti ezt a bizonyos 80 eurót, tehát nem kevés 
összegről van szó. 

A munkaigényes ágazatok támogatása nagyon fontos dolog. Ezt a differenciált 
alaptámogatást pont azért szeretnénk, illetve, ha a SAPS rendszer folytatódik, akkor is 
szeretnénk a szerkezetátalakítási támogatásokat, a top-up támogatásokat továbbvinni, hiszen a 
zöldség, gyümölcs, dohány, az állattenyésztést érintő, például a kérődző szerkezetátalakítási 
támogatás pontosan ezek a jogcímek, ezeket mindenféleképpen szeretnénk megtartani. 
Jelenleg itt, Brüsszelben van a legnagyobb csatánk, hogy ezt meg is tudjuk tartani. 

A cukor- és a borkvóta, tehát ezt nem támogatjuk, illetve ez a szőlőültetvény-telepítési 
jogok fenntartása, ezt pontosan nem támogatjuk, ugyanis, ha ez 2015-től kifutna, akkor teljes 
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szabadpiaci verseny lenne, és nem mi vagyunk a legversenyképesebbek Európában mondjuk a 
cukorrépa-termesztésben az éghajlati adottságaink miatt, és a szőlőültetvények tekintetében is 
komoly gondokat okozna a dolog. Nekünk tehát mindenféleképpen az az érdekünk, hogy egy 
hosszabb időszak legyen a kifutásra, hogy legyen időnk feltőkésíteni a termelőket, hogy fel 
tudjanak készülni a szabadpiaci versenyre. Mellesleg a cukor kapcsán megjegyzem, nemcsak 
Magyarországnak lenne gond a cukorrépa-termesztés jövedelmezősége miatt, hanem egész 
Európának problémát okozhatna a nádcukor versenyképessége miatt ez az egész dolog. Most 
is építhetnénk cukorgyárakat, de nincs értelme, mert a kvóta behatárolja. Tehát ilyen 
szempontból látszólag ellentmondás van, hogyha megszűnne a kvóta, akkor bármenyit 
termelhetnénk, csak a versenyképességben ez most valószínűleg nem érné meg. Egyelőre az 
az érdekünk, hogy ezek 2015-ben még ne kerüljenek kivezetésre. 

Balczó alelnök úr, azzal maximálisan egyetértek, hogy a részletekben vagy a 
számokban van a lényeg. Én a konkrét számokat igyekeztem mondani, hogy a 3,5 százalékos 
csökkenés az EU teljes költségvetésére vonatkozik, és ezen belül a KAP forrásai csökkennek 
11 százalékkal. Tehát a torta csökken – ezek egyébként 2011. évi folyó áron vannak, elnézést 
kérek, ezt nem mondtam, tehát ezek a magyarországi számok –, de a tortaszelet 
mindenképpen nagyobb lett, ami Magyarországnak jut.  

A vidékfejlesztésnél valóban vannak gondjaink, ott 0,4 milliárd euróval kisebb 
forrással kalkulálhatunk, mint az előző időszakban, de a közös stratégiai keret kapcsán arra 
van lehetőségünk, és meg is van a politikai szándék, hogy ezt más alapokból, például a 
Kohéziós Alapból, amit vidékfejlesztési jogcímre tudunk felhasználni, pótoljuk a II. pillér 
tekintetében. Itt összességében nem fognak a vidékfejlesztési források, a vidékfejlesztési 
támogatások ennek kapcsán, ennek következtében csökkenni. A GNI-t azért használtuk, mert 
ezt használja az Unió, ilyen mutatószámot vetít előre. Ez tulajdonképpen egy korrigált GDP. 

Természetes, hogy itt konkrétan felmerült a brit kormányfő neve. Azt természetesnek 
tartom, hiszen politikusok vagyunk, hogy mindenki úgy kommunikál, hogy politikailag a 
lehető legnagyobb hasznot húzza belőle, a dolog tehát ahány kormányfő, annyiféleképpen 
levezethető. Az elért siker, úgy gondolom, Magyarország számai abszolút értékben és relatív 
értelemben is önmagukért beszélnek. 

A felső határról volt még egy konkrét kérdés. Az még nem dőlt el, hogy önkéntes lesz-
e vagy sem, erre jó esély van, ugyanis a capping ellen, a támogatási felső határ ellen egy 
blokkoló kisebbség, úgy néz ki, hogy felállt, vagy fel fog állni, és úgy tűnik, az ír elnökség  
abba az irányba tereli, hogy akkor jól van, legyen önkéntes. Magyarország véleménye az volt, 
és ez ügyben még nem történt más jellegű politikai döntés, hogy elviekben egyetértünk a 
cappinggel, de azzal a feltétellel, vagy ha úgy tetszik, azt szeretnénk elérni, hogy egy szabad 
tagállami döntés alapján ez a felső határ feletti összeg – most attól függ, milyen árfolyamban 
számolunk –, ez a durván 3 milliárd forint, ha 10 millió euróval számolunk, szabadon legyen 
felhasználható a II. pillér keretében vidékfejlesztési célokra, tehát ne csak innovációra, bár az 
is fontos, de, ha a tagállam úgy látja, akkor bármilyen más vidékfejlesztési célra 
felhasználható legyen, úgyhogy azt gondolom, erről beszélünk. 

Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam, legalábbis megpróbáltam válaszolni. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

Zárt ülés elrendelése 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a beszámolót és a válaszokat.  
Tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat, hogy előreláthatólag jövő héten kedden 

lesz bizottsági ülésünk, és akkor fogjuk kialakítani a bizottság állásfoglalását az adott témával 
kapcsolatosan. 
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Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen az államtitkár úrnak a beszámolót, és rátérünk a 
második napirendi pontra. Zárt ülést rendelek el. Akinek jogosítványa van a zárt üléshez, az 
maradhat, a többieknek pedig jó étvágyat, jó munkát kívánok. 

 
(A nyilvános ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc. 

A bizottság 12 óra 11 perctől zárt ülés keretében folytatja munkáját, melyről 
külön jegyzőkönyv készül) 

 

 Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

 Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 


