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Napirendi javaslat

1. a) Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés (J/1482. szám)
(Általános vita)

b) Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati
javaslat (H/1646. szám)
(A mezőgazdasági bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

2. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)
(Általános vita)

3. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Szili Katalin (független)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) megérkezéséig dr. Nagy Andornak (Fidesz)
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Fülöp Istvánnak (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz) megérkezéséig dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Ángyán József államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági
Minisztérium)
Klenczner Gergely osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Csuka Mária (Nemzetgazdasági Minisztérium)

A bizottság titkársága részéről

Dr. Szalóki Gyula főtanácsadó
Széles Zsuzsanna főelőadó
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve megjelent
vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fő személyes jelenléttel és 3 helyettesítéssel
határozatképes, tehát el tudjuk kezdeni az ülést.

A napirend elfogadása

Kérdezem, hogy a bizottság az előzetesen kiküldött napirendet, amely a 2009. évi
agrárgazdasági jelentést, illetve a költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló törvényt, valamint az egyebek napirendi pontot tartalmazza, el tudja-e fogadni. Kérem,
aki ezzel a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm
szépen.

Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló J/1482.  számú jelentés (Általános vita)

Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló H/1646. számú
határozati javaslat (A mezőgazdasági bizottság önálló indítványa) (Általános vita)

Vágjunk is bele a napirendünkbe! Első napirendi pontunk az agrárgazdaságról szóló
jelentés, megkérem Ángyán József államtitkár urat, mutassa be a jelentést a bizottságnak.

Dr. Ángyán József államtitkár (VfM) szóbeli kiegészítése

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen.

Tisztelt Bizottság! Kedves Kollégák! A jelentés összeállítását az agrárgazdaság
fejlesztéséről szóló 1997. évi törvény írja elő, továbbá azt is előírja, hogy az Agrárgazdasági
Tanácsot működtetni kell, és az Agrárgazdasági Tanácsnak véleményeznie kell ezt az
agrárgazdaságról szóló jelentést.

Előre szeretném bocsátani, hogy ez a jelentés az 1997-es időpontból fakadóan is
struktúrájában, tartalmában jelzi azt a fajta mezőgazdasági felfogást, amit meg szeretnénk
haladni. Úgy is mondhatnám, hogy a mezőgazdaságnak egy több értelemben vett egy ügyű

felfogása érvényesül, egy üggyel foglalkozik az a mezőgazdaság, amiről ez a jelentés próbál
számot adni. Azért ezek a tartalmi elemei, merthogy a megfigyelések is, amelyek alapján
minősíteni lehet az agrárfejlődést, ehhez az egy ügyhöz kapcsolódtak, zömében egyfajta
termelési jelentésként fogható föl, ezt kritikaként megkaptuk már máshol is a jelentésről.

Szeretném jelezni, hogy a készülő agrár-, vidék- és környezetstratégia egy más
mezőgazdasági felfogásból fog kiindulni, és azt reméljük, hogy májusra egy új agrár-, vidék-
és környezetorientációs törvény, kerettörvény terjeszthető a parlament elé, amely majd
szabályozza, hogy milyen indikátorok mentén is kell figyelnünk azt, hogy hogyan fejlődik az
agrárium, a vidék és a környezet közös ügye, merthogy egy más mezőgazdaság-felfogás más
indikátorokat is igényel.

Ezek előrebocsátása után szeretném az ebből a jelentésből levonható néhány
következtetésre felhívni a figyelmet. Alapvetően negatív tendenciák voltak ebben az egy
dimenzióban is érezhetők az elmúlt időszakban, ezt az Agrárgazdasági Tanács jelentése maga
is aláhúzza. Ennek hány bizonyítékát, elemét szeretném felsorolni. A termelés volumene
10 százalékkal csökkent, az agrárgazdaság GDP-részaránya 2,5 százalékra csökkent, a
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termelői árcsökkenés 9,5 százalék volt 2009-ben, a hazai piacvesztés jellemezte ezt a
folyamatot, a kiskereskedelmi forgalom 3,7 százalékkal esett vissza, a mezőgazdaság
jövedelmezősége jelentősen csökkent. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak esetében az
átlagkereset - itt szeretném megjegyezni zárójelben, itt a bérmunkáról van szó, jellemzően az
önfoglalkoztatást csak az elmúlt egy-két évben kezdte figyelni egyáltalán a statisztika - a
bérmunkás kategóriában is 6 százaléka nemzetgazdasági átlagnak.

A földügyekkel kapcsolatban néhány megjegyzés, ha szabad. Nem született meg a
teljes körű földnyilvántartás, évek óta hiányzik. Az osztatlan közös földtulajdon ügye nem
ment előre ebben az évben, egy elképesztő anomália kíséri folyamatosan az elmúlt évek
mezőgazdasági földhasználatát, a jelentésből is kiderül, hogy a száz legjelentősebb
haszonbérlő bérli a területek 78 százalékát. Ez elképesztő koncentráltság a legerősebbek,
legnagyobbak felé, ahol is a földek bérletre kerülnek.

Változatlanul 60 százalék a növénytermesztés részaránya, amit kritizálni szoktak, tehát
fölborult egyensúly jellemzi a mezőgazdasági ágazatokat. A top-up kiesés jellemezte ezt az
időszakot. Visszaestek a hozamok, az állatlétszám tovább apadt, az ültetvények termelő

alapjai tovább csökkentek, a gépberuházásoknál bizonyos drága gépbeszerzések felé irányult
a támogatási rendszer is, és ennek következtében főleg bizonyos kereskedelmi körök jutottak
hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyek többletként az Európai Közösségből rendelkezésre
álltak. Az élelmiszeripar teljesítménye is visszaesett, hogy csak néhányat soroljak föl azok
közül, amelyek a mezőgazdaságot jellemezték 2009-ben.

Azt hiszem, a foglalkoztatás a továbbiakban is egyik legfontosabb szempontunk - egy
rövid összefoglalást tartalmaz erre vonatkozóan az anyag. Jellemző módon, ha az
önfoglalkoztatást, az úgynevezett nem fizetett munkaerőt is figyelembe vesszük - így szerepel
a statisztikákban, és itt szokott a csúsztatás lenni, hogy tudniillik, csak a bérmunkásokra
koncentrál a statisztika, és ez a bérmunkáslétszám folyamatosan csökken a mezőgazdaságban,
és ebből adódik a foglalkoztatásban való részvétel olyan alacsony aránya, amit a statisztika
kimutat -, és azt is figyelembe vesszük, hogy a bérmunkások zöme, többsége a tőkés társasági
formában jelenik meg, az önfoglalkoztatás pedig az egyéni, családi, magángazdasági
kategóriában jellemző, akkor azt látjuk, hogy a családi, egyéni gazdasági kategória körülbelül
négyszer akkora foglalkoztatási kapacitással rendelkezik, mint a tőkés társasági forma. Ez a
jövőre vonatkozóan is fontos üzeneteket hordozhat számunkra.

Néhány gondolatot a támogatásokkal kapcsolatban is. Egy átfogó számot szeretnék
csak említeni: a társas vállalkozások támogatottsága a beruházásokat és a folyó támogatásokat
együttesen véve körülbelül 1,4-szerese az egyéni gazdaságok egy hektárra vetítet
támogatottságának. Tehát egyfajta pozitív diszkrimináció érhető tetten a támogatásoknál a
tőkés társaságok vonatkozásában. Amint láttuk, már a földbérleti viszonyoknál is ugyanez
érvényesült, és a beruházástámogatás, a gépberuházásoknál említettek is ugyanebbe az
irányba mutatnak. Egyfajta egyértelmű orientáció volt megfigyelhető 2009-ben is a
gazdaságpolitikában, az agrárpolitikában a tőkés társasági forma segítése irányában.

A földbérletnél talán még azt is megjegyzem, és ez is ebbe az irányba mutat, hogy
ráadásul nemcsak hogy a területek többségét ezeknek a tőkés társaságoknak adta bérbe az
állam, hanem elképesztően alacsony bérleti díjakért. Most már látjuk a bérleti szerződések
egy részét, a Nemzeti Földalapnál feldolgozásra került. Van nálam olyan szerződés, amely
több ezer hektárra vonatkozóan gyepterületen 50 forint/hektár/év, szántóra
100 forint/hektár/év bérleti díjat állapít meg. Tehát ez is a föld tőkésítését jelenti azoknak a
társaságoknak, amelyek ilyen feltételek között állami földterülethez juthatnak, ez nyilván
egyfajta hihetetlen versenyhátrányt jelent a másik oldalnak, a családi, egyéni gazdasági
oldalnak. Tehát nem feltétlenül a termelés hatékonysága az, amire hivatkozni szoktak, hogy
azért kellene a tőkés társasági formát forszírozni. Ez nagyrészt a támogatások diszkriminatív
elosztásából fakad, ahogy ez talán az adatokból is látszik.
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A költségvetés egyébiránt kivonulóban van az agrártámogatásokból, tehát a nemzeti
hányad csökken. Egyfajta szintén szélsőséges forráselköltés jellemzi az európai forrásokat is.
Ha az Új Magyarország vidékfejlesztési programban elköltött, lekötött forrásokat nézzük,
2009-ben 185 milliárd forint a teljes összeg, és ebből 114 milliárd forint, 61,5 százalék az
úgynevezett fizikai tőke, a vas és beton kategóriája, tehát a beruházás típusú támogatásokra
megy el, miközben a negyvenegynéhány egyéb jogcím, amelyek részben környezeti, részben
foglakoztatási, vagy a kicsiket helyzetbe hozó lehetőségeket teremtené meg, azokra marad a
források maradék, kevesebb mint 40 százaléka.

A további ilyen diszkriminatív jeleket lehet felfedezni a támogatásoknál, ha
megnézzük a játékszabályokat, hogy ott, ahol pénzek vannak, milyen feltételekkel lehet
hozzájutni egyáltalán, tehát például a beruházástámogatáshoz, ahol a források többségét költi
el, milyen feltételekkel lehet hozzájutni. A 4 EUME - a négy európai méretegység kategória -,
amit hosszasan kritizáltunk éveken keresztül, azt jelenti, hogy az összes szereplőnek, az
agrárium szereplőinek körülbelül 6,7 százaléka az, aki egyáltalán pályázatot nyújthat be
ezekre a forrásokra - tehát ahol pénz van -, az egyéb jogcímeken pedig nagyon kevés a forrás,
tehát ott igazán nem lehet nagyon forrásokhoz jutni.

De a pályázati kiírások is ugyanebbe az irányba hatnak. Egy példát szeretnék mondani
2009-ből, a kertészeti beruházástámogatás esetén belépési kritérium az 5 ezer négyzetméter
üvegfelület. Ez nem egy apró kis kertészet, tehát egy fiatal kezdő pár, amely gazdálkodni és
kertészkedni szeretne, a közelébe nem jut az ilyen típusú támogatásoknak. Itt a pályázati
kiírás által elismert költsége egy ekkora kertészetnek 125 millió forint. Ez az összeg
bizonyosan nem áll rendelkezésre abban a kategóriában, ahol szeretnénk fejleszteni. Nyilván a
legerősebbek felé tolja ezekkel a játékszabályokkal is a hozzáférést.

A forrásokkal kapcsolatban annyit szeretnék még megjegyezni - ez az anyagból is
kiderül -, hogy a 7 évre rendelkezésre álló keretnek körülbelül 80 százaléka vagy elköltött
vagy lekötött forrás, tehát a következő három évre, a teljes időszak több mint felére összesen
20 százaléknyi, 200-250 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre a 3 400 milliárd forintból.
Tehát nagyon szűkre szabott a lehetőség, szeretném jelezni, és szeretném a támogatást is kérni
majd ahhoz, hogy ennek következtében a Széchenyi-tervben szeretnénk egy agrármodult
kialakítani, merthogy itt a forrásaink elfogytak. Épp azokra a területekre koncentrálva: a helyi
feldolgozás, értékesítés rendszereire, kisberuházásokra, a kis kapacitásbővítésekre szeretnénk
egy modult kialakítani. Amikor a Széchenyi-terv napirendre kerül, kérem, segítsenek abban,
hogy forrásokat tudjunk teremteni, valóban a helyi gazdaság és a helyi közösségek
megerősítését szolgáló célok megvalósítására.

Talán végezetül annyit szeretnék még, és persze a kérdések kapcsán nyilván szóba
kerül még sok minden, hogy amint az elején jeleztem, egy másfajta mezőgazdaság-felfogást
szeretnénk követni. Elhatározott szándékunk, hogy egy a kis és közepes családi gazdaságokat
erősítő, a minőségi mezőgazdaság irányába elmozduló, a környezeti szempontokat figyelembe
vevő, és foglalkoztatást, munkát, megélhetést biztosító gazdálkodás irányába szeretnénk
elmozdítani a mezőgazdaságot és a vidéket. Új célrendszer fogalmazódik meg, és talán ha
ezeket a célokat elmondom, az jelzi, hogy milyen irányban gondoljuk megváltoztatni az
irányt. (Koncz Ferenc megérkezik.)

A célok között első helyen a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása szerepel,
azután a népességmegtartás, a demográfiai egyensúly fenntartása, ehhez kapcsolódóan egy
demográfiai földprogramot szeretnénk indítani. Ahogy jeleztem, nem úgy kellene az állam
kezében lévő földet fölhasználni, mint ahogy ez eddig történt, hanem valóban a közjó mentén
kell azokat a területeket felhasználni, ami a kezünkben van. Az élelmiszer-ellátás biztonságát,
a kiszolgáltatottság csökkentését szeretnénk elérni, a vízbázisok, a talajok, az élővilág, a tájak
megőrzését, a környezetbiztonság, a környezeti egyensúly szempontjait érvényesíteni a
mezőgazdaságban. A helyi erőforrásokra és rendszerekre szeretnénk jobban támaszkodni, és
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ezeket használó gazdálkodást kialakítani, a vidéki életminőség, egy élhető vidék
megteremtésének a feltételeit szeretnénk biztosítani a gazdálkodással, és a város-vidék
kapcsolatok újraépítését, hogy az a természetes kapcsolat, ami korábban jellemezte a várost és
vidékét - ahogy ezt mondták -, ez újra helyreálljon és az egyensúly kialakítható legyen.

Azt tervezzük - végezetül ezt szeretném elmondani -, hogy január vége táján
nyilvánosságra hoznánk azt a vitaanyagot, amelye egy tízéves agrár-, vidék- és
környezetstratégiai anyagként kitekintést adna az irányra. Két-három hónap társadalmi vitát
szeretnénk erről folytatni, természetesen a parlamenti bizottságokban is, és a parlamenti
pártok rendelkezésére is bocsátva ezt az anyagot, és egy nyílt vitát folytatni az irányról, a
stratégiáról. Áprilisban szeretnénk a kormány elé vinni ezt a stratégiai anyagot, amely ezt az
új irányt kijelöli, és májusban - ha sikerül ezt az ütemet tartani - a parlament elé szeretnénk
hozni ezt az agár-, vidék- és környezetorientációs kerettörvényt, amihez azután a következő

évi költségvetést és a következő évek költségvetéseit is illeszteni lehet, illetve a törvényeket
és rendeleteket e stratégia fényében átvilágítani és folyamatosan igazítani ehhez a közös
stratégiához. Ennek nyilván az is lesz a következménye - és ez az új törvény rögzíteni fogja -,
hogy milyen szerkezetben, milyen indikátorok mentén kell figyelnünk a változásokra, és az
egy ügyű megközelítést egy több ügyű, több szempontra figyelő monitoringrendszerrel is
szeretnénk követni. Vagyis olyan indikátorok kellenek, amelyek valóban az életminőséget, a
környezet állapotát és a gazdaság minőségi átalakítását is nyomon képesek követni.

Azt remélem tehát, hogy ez a struktúra, amit ma beterjesztettünk a bizottság és a
tisztelt Ház elé, jelentős mértékben át fog alakulni. Köszönöm szépen, és a kérdésekre
szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Még mielőtt a bizottság tagjainak megadnám a szót, megkérdezem, hogy Feldman

Zsolt helyettes államtitkár úr kíván-e hozzáfűzni valamit Ángyán államtitkár úr
beszámolójához.

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, a kérdések folyamán majd erre lesz mód.

ELNÖK: Rendben. Turi-Kovács alelnök úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni.

Kérdések, hozzászólások

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Nem annyira kérdést, mint inkább néhány
észrevételt szeretnék tenni.

Államtitkár úr utalt arra, hogy érte bizonyos kritika a beterjesztett anyagot, ezek
elsősorban arra vonatkoztak, hogy vajon nem túlságosan számszerűsített, nem túlságosan
inkább adatbázisú, nem túlságosan inkább olyanfajta összegzést tartalmaz, amely nem biztos,
hogy a teljes mezőgazdaságra és különösen annak a vertikumára vonatkozóan ad kellő
felvilágosítást. Szeretném elmondani, hogy álláspontom szerint hozott anyagból kellett
dolgozni a tárcának, következésképpen azokkal az adatokkal dolgozhatott, amelyek
rendelkezésre álltak, és miután a stratégia kidolgozása most van folyamatban - ezt
valamennyiünknek meg kell érteni - új stratégiát nyilvánvalóan még érintőlegesen sem
nagyon lehetett, legföljebb a legfőbb irányt megjelölni ebben az anyagban.

Azt gondolom, maga az anyag, ami elénk került, olyan szempontból mindenképpen
hasznos, és a következő stratégia kidolgozásánál használható, hogy az arányokat legalább a
termelői szférán belül helyesen megmutatja, azt gondolom, ezt meghaladóan nem. De erre
vonatkozóan valószínűleg nem is voltak megfelelő adatai a tárcának. Márpedig én azt
gondolom, hogy egy új stratégiának - nem akarok nagyon előrehaladni - a vertikumot kell
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átfognia, a termeléstől egészen a feldolgozásig, sőt az értékesítésig. Ha ez a cél, akkor ahhoz
ez bizonyos adatokat szolgáltat.

Ami kiderül ebből az anyagból, azt az államtitkár úr igen pontosan ismertette, de azért
néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az világos, hogy az elmúlt 4 esztendőben tendenciózusan,
szisztematikusan azt a helyzetet alakították ki, ahol a kisebb birtokok elsorvadása
törvényszerű volt. Nemcsak azért, mert a támogatások úgy alakultak, hogy mintegy
90 százaléka a nagybirtokos társaságokhoz került, de azért is, mert kilátásba sem helyezték
azokat a lehetőségeket, amelyek mentén érdemes lett volna ott maradni, és esetleg a
termelésbe befektetni azoknak a kisebb termelőknek, akik ott helyben voltak.

A legnagyobb fogyatékosságot azonban abban látom, és talán erre kicsit többet kellett
volna utalni az anyagban, ami a szövetkezést jelenti. Meggyőződésem szerint ugyanis az
elkövetkező időkben a kisebb birtok megmaradásának a lehetőségét szövetkezések tudják a
leginkább elősegíteni. Arra nem lehet számítani, hogy 2013 után itt valamiféle nagymértékű
európai uniós támogatásnövekedés következne be, ellenkezőleg, inkább annak a csökkenésére
kell felkészülni. Ebben az esetben pedig a belső források felhasználásának az arányossága
rendkívül fontos. Államtitkár úr utalt rá, és azt gondolom, hogy az ő személye garancia arra,
hogy az a fajta szerkezeti átalakítás - amelyet támogattam, nem most, már nagyon régen -,
amely a környezetvédelem, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés tekintetében egy egységként
próbál gondolkodni, egyfajta garancia erre, és erre nagy szükség is van. Mert azt gondolom,
ebben még nagyon a kezdetén vagyunk a útnak.

Hiányolom a mostani költségvetésben is - egy kicsit ugyan távolabbra szaladok, de
fontos itt elmondani -, hogy a források egységes kezelése nem jelenik meg kellő módon. Nem
érzékelteti kellő módon azt, hogy azok a források, amelyek az agrárvilágban megjelennek
bizonyos területeken, azok egyben környezetvédelmi forrásokként is hasznosulnak. Csak
akkor lehet igazán elfogadtatni széles körben - elsősorban a környezetvédelmi területén - ezt a
fajta szerkezeti váltást, ha ez jobban érzékelhető. Azt hiszem, erre megvannak a lehetőségek
számos területen. Megvan a vízgazdálkodás, a termékszerkezet területén a lehetőség arra,
hogy ebben változás legyen.

Végül, de nem utolsó sorban megnyugvással hallottam, hogy folyik az előkészület egy
agrárstratégia kidolgozására. Nyilván erre csak egy lehetőség ez az adatbázis, ami itt
rendelkezésre áll. Meggyőződésem szerint - és talán le kellene vonni ezt a konzekvenciát az
előttünk lévő anyagból -, hogy ezt az adatbázist ki kell bővíteni. Világos és egyértelmű
válaszokat kell tudnunk adni arra, hogy milyen tulajdoni szerkezet van ma Magyarországon.
Ez a tulajdoni szerkezet ugyanis távolról sem felel meg szerintem a törvényességi
feltételeknek. Szinte a köztudatból is kiment már, hogy 300 hektár a felső határa annak, amit
földbirtokként egy ember tulajdonként megtarthat. Nem tartom szerencsésnek azt  felső határt,
amit családi birtokként jelöl meg, de ha már így van, akkor a családi szerkezet megjelölését
sokkal pontosabban és az agrárvilágnak megfelelően kellene majd kidolgozni. Ha mindezek
rendelkezésre állnak, ezeket a felméréseket elvégeztük, akkor lehet olyan stratégiát
kidolgozni, amire utalt államtitkár úr, és amelyet a magam részéről úgy képzelek el, hogy egy
helyén lévő és a nagy termelést szolgáló, szükséges mértékű nagybirtok, egy erős közép- és
családi birtok, és mindenképpen egy nagyon erős szövetkezésen alapuló kis- és törpebirtok.
Egyetlen birtokrészről sem mondhat le szerintem a magyar társadalom, és amit államtitkár úr
elmondott, azért biztató, mert úgy érzem, hogy a kormány ebbe az irányban indul.

Végül egy utolsó gondolat: aki elolvasta, végignézte a költségvetésnek ezt a fejezetét,
maga is látja, hogy itt a következő évre szűkös források állnak rendelkezésre. Ez azonban nem
akadálya annak - és ezt tartom a legfontosabbnak -, hogy elkészüljön az az agrárstratégia,
amely egyértelművé teszi hosszabb távon az ebben érdekeltek számára, hogy van egy
kilátásba helyezett és biztonságos jövő, amelynek most az alapjait kell lerakni. Ennek a
szellemében a magam részéről úgy gondolom, hogy támogatható az előterjesztés.
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ELNÖK: Köszönöm alelnök úrnak.
Aradszki András képviselő úré a szó.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Magam is amondó vagyok, hogy elolvasva ezt az anyagot, igencsak termelési jellegűre

sikeredett, de végül is az államtitkár úr szóbeli kiegészítésében elkezdte azokat a részeket
taglalni, amelyek tulajdonképpen hiányoznak ebből az anyagból. Nevezetesen a meglévő

problémák mélyebb föltárását igazoló statisztikai összehasonlító adatrendszer, és az ebből
való jövőre vonatkozó kilábalás és - azt kell mondanom - változás irányait miképpen gondolja
a tárca. Gondolok itt például olyan érzékeny adatokra, hogy általánosan van megfogalmazva a
föld forgalmi értékének az adata - azt hiszem, 400 ezer forint/hektár -, és itt a tőke mozgását is
figyelembe kellene venni, hogy van-e különbség a személyi, egyéni tulajdonban lévő föld
értéke, a szövetkezeti, illetve társasági tulajdonban lévő földek értéke között, ez is egy
markere, egy jelzője lenne ennek a folyamatnak.

A másik, ami érdekesség, a bérjellegű kiadásoknál, hogy 75 százaléka a magyar
átlagbérnek, ez is megérdemelne egy mélyebb vizsgálatot, hogy ennek mi az oka. Nem
hiszem, hogy elsősorban az az oka, hogy az ott dolgozó emberek megelégszenek kevesebb
bérrel, hanem egyszerűen az érdekérvényesítés hiánya. Ki kell mondani - vagy sejtetni lehet -,
hogy e mögött más okok is vannak, mert ha ezt is figyelembe vesszük, akkor lehet, hogy más
a helyzet.

Fontosnak tartanám megemlíteni, hogy abban a fejezetben, ahol a mezőgazdasági
eredetű megújuló energiaforrásoknál fel vannak sorolva, hogy milyen pályázati formák
voltak, csak az egyiknél van azt hiszem, 65 millió forintos adat, a többinél csak annyi hogy
egy évig volt megnyitva a pályáztatási lehetőség. Ez azért is fontos, mert azért lehet látni
ebből, ami - azt hiszem - az egyik legrövidebb része ennek az anyagnak, hogy ez az előző
időszakban a tárcánál nem kapott hangsúlyokat, illetőleg az is elképzelhető természetesen,
hogy ez a téma más tárcához tartozott, és az adatbázishoz kevésbé jutottak hozzá. Ha jól
tudom, ezek a pénzelosztások most megint más tárcához kerülnek időközben. Ezt csak azért
akarom jelezni, hogy azért a gondolkodásban továbbra is erősíteni kell azt a komplexitást,
amely ezt a biomassza alapú felhasználást, a mezőgazdasági becsatlakozását jobban
hangsúlyozza, és jobban meg fog jelenni.

Ettől függetlenül, ilyen apró kis észrevételek mellett kellően részletes és a forrásokat
igen alaposan bemutató anyagnak tartom, az államtitkár úr kiegészítésével pedig kifejezetten
elfogadhatónak tartom.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen.
Nekem is lenne néhány észrevételem az anyaggal kapcsolatban. Tekintve, hogy

államtitkár úr maga is részletesen beszélt azokról a kritikai elemekről, amelyeket az LMP
részéről mi is megfogalmaztunk a jelentéssel kapcsolatban, és más képviselők ugyanezt már
elmondták, csak néhány ponton egészíteném ki az eddig elhangzottakat. Egyrészt magával az
anyag struktúrájával kapcsolatban, leginkább azzal a szándékkal, hogy a következő évi
jelentés lehetőség szerint sokkal jobb struktúrában tudjon elkészülni, illetve néhány
folyamatra szeretném felhívni a figyelmet a jelentésben lévő adatok alapján.

Az egyik az, hogy nem pusztán arról van szó, hogy nem kielégítő az adatok köre,
amelyeket figyelembe vesz a jelentés, hanem egészen egyszerűen nem világos a jelentés
céltételezése. Tehát, hogy mi az elérendő cél az agrárgazdaságban, és aztán ezeket a célokat a
bemutatott adatok alapján segítette-e elérni az agrárpolitika, vagy sem. Tehát nem tudjuk,
hogy milyen indikátorok tudnák jelezni a kitűzött célok elérését, akár a vidék



- 11 -

népességmegtartó képességét, családi gazdaságok kialakítását, de akár - a fenntartható
fejlődés bizottságában vagyunk - az ökológiai szempontok érvényesítését. Milyen hatása van?
Egyáltalán semmilyen információnk nincs arról, hogy az egész agrárgazdaság, amely az
ország területének közel kétharmadára terjed ki, milyen hatással van a természeti
rendszerekre, ebben van-e kívánatos, elérendő célja kormányzatnak, és ehhez közelebb vitt-e
2009-es agrárszektor vagy sem.

Nem vizsgálja az élelmiszerláncon belüli jövedelemeloszlás helyzetét, tehát az egész
spektrumot, ahol nemcsak a termelésen, az agrártermelésen, hanem a teljes élelmiszerláncon
keresztül hogyan csapódnak le azok a hatások, amelyek természetesen aztán megjelennek a
termelői oldalon is a birtokkoncentrációval, de hogy ennek, egészen a fogyasztóig elmenve
milyen hatásai vannak.

Három konkrét folyamatra is szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a talajvédelem
kérdése. Van egy elég részletesen bemutatott része az anyagnak, hogy hogyan néz ki a
véglegesen más célú hasznosításra engedélyezett földek megoszlása. Ezzel kapcsolatban
szeretném megjegyezni, hogy Magyarországon évente körülbelül nagyságrendileg annyi
biológiailag produktív terület kerül ki ebből a művelésből - vagy kerül olyan improduktív
művelési ágba -, amely nagyságrendileg a nagyjából négyszer akkora Németország adataival
vetekszik. Tehát aránytalanul nagy az országnak a talaj-, a zöldfelület-vesztesége. Az itt
látható adatokból is látszik a kereskedelmi szolgáltatási célú beruházások hihetetlen aránya
ezen belül, tehát a magyar termőföld lényegében bevásárlóközpontok létesítésére került
felhasználásra a 2009-es adatok alapján. De a többi területen is nagyon komoly művelésből
való kivonás vagy más művelési ág van, ez olyan folyamat, amit nagyon sürgősen meg
kellene állítani, hogyha meg akarjuk őrizni a hazai termőföldet. Többek között a teljes
művelésiág-váltásnak körülbelül a negyede egészen egyszerűen az egyéb kategóriába került
bele, tehát nem is tudjuk, hogy a negyede mire került kivonásra. Tehát itt egy olyan nagyon
aggasztó folyamat látszik, ami - azt gondolom - sürgős kormányzati beavatkozást igényel.

A másik: csak nagyon röviden, a vízgazdálkodás kérdése. Elég régóta beszélünk
vízgazdálkodási fordulatról, szemléletváltásról, hogy vízmegtartó vízgazdálkodásra lenne
szükség, itt csak jelezném, hogy 2009-ben ennek nyoma nem volt Magyarországon, hogy
ebbe az irányba bármi mozdult volna. Hagyományos belvízelvezető, kiszárító vízgazdálkodás
jellemezte az agrárágazaton belül is a vízgazdálkodást.

Végül a harmadik az ökológiai gazdálkodás kérdése. Azt olvashatjuk ki ezekből az
adatokból, hogy 2004 óta Magyarországon a nemzetközi tendenciákkal pontosan
szembemenve folyamatosan csökken az ökológiai gazdálkodásba vont területek mennyisége.
Nem arról van szó, hogy Magyarország egy ökológiai gazdálkodási fordulatot hajtana végre,
vagy hogy nem kell ennyire erőltetni az ökológiai gazdálkodást, konkrétan 2004-ben
nagyjából 30-40 ezer hektárral több területen folytattak ökológiai gazdálkodást, mint 2009-
ben. Ez is egy olyan folyamat, ami azt gondolom, megér egy misét, és megérne némi
gondolkodást, hogy vajon ez-e a kívánatos cél Magyarországnak.

Tehát ezek azok a folyamatok - és inkább ezt a részét emelném ki -, amelyek
kiolvashatók az agrárjelentésből, és ami - azt gondolom - a kormány számára mindenképpen
figyelmeztető jel kell hogy legyen, hogy milyen folyamatokkal szemben kell határozottan és
hatékonyan föllépni.

Úgy látom, más kérdés, hozzászólás nincs, úgyhogy akkor Ángyán államtitkár úrnak,
Feldman helyettes államtitkár úrnak adok lehetőséget a reakcióra.

Dr. Ángyán József államtitkár (VfM) reflexiói

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen a megjegyzéseket, kérdéseket.
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Először Turi-Kovács Béla elnök úr megjegyzéseivel kapcsolatban: teljes mértékben
egyetértek, hogy ha a kis-, közepes gazdasági modell a meghatározója a jövő agráriumának,
akkor ez elképzelhetetlen a szövetkezés nélkül. Amikor a piaccal kapcsolatba kerül ez a fajta
struktúra, akkor lehet versenyképes, hogyha a beszerzésnél vagy akár a tárolásnál,
feldolgozásnál, értékesítésénél egyfajta szövetkezés alakul ki, és ennek többféle formája is
lehetséges. Valószínűleg nem egyszerűen a termékpályás szövetkezésről van itt szó, hogy
egymástól több száz kilométerre lévő emberek kerüljenek egy szövetkezetbe, hanem
valószínűleg olyan típusú szövetkezésről, ami területileg jól körülhatárolható, és ahol
többcélú ez a szövetkezés. Ennek hagyományai vannak Magyarországon, és ez az, ami a helyi
gazdaságot igazán erősíteni képes, és a társadalom kohézióját is növeli. Tehát mondjuk a
Hangya típusú szövetkezetek ilyen célú megerősítése nyilvánvalóan fontos a jövő
szempontjából. Köszönöm ezt a megjegyzést, ez nagyon fontos eleme kell hogy legyen a jövő
stratégiájának.

Abban is abszolút egyetértek, hogy vertikumokról kell beszélnünk. Ma egészen
biztosan nem lehet olyan ágazatot mondani Magyarországon, ahol biztonsággal azt lehetne
állítani, hogy ha valaki csak az alapanyag-termeléssel foglalkozik, abból meg tud élni, még
több száz hektáron sem. Sajnálatos módon a magyar mezőgazdaságot beszorították egy
ilyenfajta - mondhatom így - alapanyag-termelő, tömegtermelő négermunkás kategóriába, és
valóban döbbenetes az a jövedelemeloszlás, ami a vertikumban ennek következtében előállt,
hogy a teljes vertikum nyereségéből - a piaci értékesítés végeredményét figyelembe véve -
10 százalék ma az, ami közvetlenül az alapanyag-termelőhöz, az alapanyagokat előállító
gazdához jut. Ilyen körülmények között nyilvánvalóan nem tudnak megmaradni a
gazdaságok, tehát ezen alapvetően változtatni kell. Sajnos újra kell építenünk a vertikumokat,
hiszen elveszítettük a végpontokat, és ez nagyon súlyos problémája a magyar
mezőgazdaságnak. Ráadásul nem is magyar kézben van például a feldolgozóipar vagy az
értékesítő hálózatok zöme, ilyen körülmények között valóban nagyon kiszolgáltatott a
mezőgazdaság, és különösen az alapanyag-termelésbe beszorult mezőgazdasági termelők
vagy családok köre. Ezen mindenképpen változtatni kell.

Igen, a családi gazdaság maga is definiálásra szorul, és pontosítanunk kell, hogy
világos legyen, mi is az a gazdálkodási forma, amiről beszélünk. Egyetértek azzal is, hogy
nyilván ez többszereplős, több üzemtípust felmutató gazdaságszerkezet kell hogy legyen.
Hagyományosan Magyarországon korábban is volt nagybirtok, volt kincstári birtok, aminek
kifejezetten fontos feladatai voltak, és ezeket a funkciókat újra kell gondolnunk, mint
kristályosodási gócokat. Volt továbbá a nemesi birtok és az egyházi birtok is, mindegyiknek
megvolt a maga funkciója a saját körzetében, de meghatározónak mégis azt mondom, a kis és
közepes családi gazdaságnak kell lenni, és ebben teljes mértékben egyetértünk. Ezeknek az
összhangját, az együttműködését, a feladatmegosztását kell tulajdonképpen pontosabban
meghatároznunk.

A 2011-es költségvetés valóban, hát - hogy így mondjuk - nem nevezhető még a jövő
költségvetésének, nem tükrözi még ezt a fajta új stratégiát, de nyilván van a dolgoknak egy
sorrendje. Először a stratégiának kell meglennie, hogy azután ahhoz a forrásokat tudjuk
rendelni. Azért néhány jelzés talán lesz majd a 2011-es költségvetésben is - még, ha nehéz is a
gazdasági helyzet -, ami mutatja azokat a törekvéseket, amelyeket itt én is megpróbáltam
megfogalmazni.

Aradszki András felvetésére: én is azt gondolom, hogy nagyrészt adatbázis-hiányokra
vezethetők vissza azok a hiányérzetek, amelyeket a képviselő úr megfogalmazott. Sok
mindent nem is figyelt a statisztika, ami ebből a szempontból releváns. Például döbbenetes, de
tény, hogy a tesztüzemi hálózatban, amiből a mezőgazdaságra vonatkozó alapadatok
alapvetően származnak, a 2 EUME alatti kategóriát meg sem figyeli a statisztika, tehát a
kicsikre vonatkozóan nincs adat, ezeket az adatbázisokat újra kell építeni, hogy lássuk
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pontosan. Pedig az a zöme, darabszámra az a zöme. Mintát sem vesz ebből a sokaságból, tehát
nem szerepel a 2 EUME alatti gazdasági kategória a megfigyeltek között. Alapvetően tehát az
adatbázisokat is újra kell gondolni, és nyilván azokat az indikátorokat is, amelyek mentén
mérjük a változást. Egy ilyen megközelítő mezőgazdaság-felfogásban, ami talán ebből az
anyagból is sugárzik, vagy ami az elmúlt időszakot jellemezte, egészen más indikátorokkal
követhető a változás, mint hogyha környezeti, gazdasági és társadalmi szempontokat
együttesen akarunk mérni, és azt szeretnénk megmondani, hogy ez a gazdálkodás vajon hoz-e
előremenetelt ebben a folyamatban, vagy pedig nem, pozitív vagy negatív változásokat lehet-e
elérni. (Dr. Szili Katalin megérkezik.)

Aradszki András még a föld forgalmi értékét vetette fel, természetesen ez nagyon
fontos ügy. Inkább területi differenciákat látok, de nincs részletes elemzés arra vonatkozóan,
hogy tulajdonviszonyoktól függően hogyan változik. Nyilvánvaló, hogy ha korlátozott a föld
használhatósága, akkor - az osztatlan közös tulajdonnal rendelkezők problémáira utalva -
egészen más az értéke egy ilyen földnek, mintha szabadon lehet rendelkezni a földtulajdonnal.
Ezért van az, hogy nagyon határozott törekvése lesz a stratégiának, hogy mielőbb rendezzük
ezeket a viszonyokat. Európában nem is értik, amikor azt mondja az ember, hogy osztatlan
közös tulajdon, hogy kimész a föld szélére, és nem tudod megmutatni, hol a földed, hát ilyen
nem létezik. A tényleg nehéz költségvetési helyzet következménye, hogy nem tudunk olyan
gyorsan nekiállni ennek, mint amilyen gyorsan szeretnénk ezt megváltoztatni.

Sokkal inkább látok területi differenciát, tehát ha Kelet-Magyarországról Nyugat-
Magyarország felé elindulunk - az agglomerációkat persze picit kiemelve ebből, mert ott a
városkörnyéki elhelyezkedés mindig megemeli a földárakat, még a szántóterületek, a
külterületek árát is -, 200 ezer és 2 millió forint közötti sávban mozog ma az egy hektár szántó
ára, és pontosan ez az a probléma, amit kezelni kell. Tudniillik, Ausztriában ugyanez a föld -
ha egyáltalán van föld, mert nem nagyon van földpiac, nem nagyon lehet hozzájutni földhöz -
10 millió forint körüli árat jelent. Ez az 50-szeres földárbeli különbség elindítja a
gondolkodást, a spekulációt, és pont ezt a spekulációs földszerzést kellene valamilyen módon
megfognunk. Részben erre szolgálna majd a moratórium meghosszabbítása - kicsit jelezve
előre is -, vagyis hogy időt nyerjünk, hogy rendezzük a birtokviszonyainkat, kicsit talpra
állítsuk a magyar szereplőket a mezőgazdaságban, hogy ilyen viszonyok között, amit ez a
2009-es jelentés is jelez, ne zúduljon rá ez a szabadpiaci feltételrendszer a földpiacunkra.
Tehát valóban itt a földügy egyik legfontosabb alapkérdéséről van szó.

A biomassza, megújuló energia ügye egy külön történet. Egy dolgot szeretnék, és ezt
nagyon határozottan szeretném mondani, hogy több mindent mérlegelni kell, amikor az
energetikai célú biomassza-felhasználást vizsgáljuk. Nyilván vannak olyan területeink,
amelyek élelmiszer-termelésre kevésbé alkalmasak, de a területeink zömét, ami élelmiszer-
termelésre alkalmas, nem lenne szabad, nem lesz szabad más célra használni. Az élelmiszer
fölértékelődő áru, mindenképpen növekedni fog a jelentősége a piacon, tehát a kiváló
adottságú területeinket bűn lenne másra fölhasználni. Sokkal inkább a melléktermékek,
hulladékok, amelyek a mezőgazdaság, az erdőgazdaság körzetében keletkeznek, talán inkább
azokat kellene sokkal komolyabban bevonni részben a regionális, saját energiaellátásunkba,
hogy a függőségünket csökkentsük az energetikai piacoktól, illetve nyilván bizonyos
területeken szóba jöhet az energetikai célú földhasználat is.

De ha már a fenntartható fejlődés bizottságban vagyunk, és a környezeti szempontokat
is említhetjük, nyilvánvaló, hogy az a biomassza hiányzik a talajból. Szerves anyag kell
ahhoz, hogy a talaj termékenységét fönntartsuk, tehát egy bizonyos mennyiségű biomasszát
vissza kell termelnünk, vissza kell forgatnunk a talajba, hogy a tartamosságot, a talaj
fenntarthatóságát, termékenységét tartamosan meg tudjuk őrizni, és ezt sem szabad elfelejteni.
Ha letaroljuk az országot, akkor nagyon rövid idő alatt elveszítjük a talajaink termékenységét,
hogy mondjuk az élőhelyekről és a természetvédelmi szempontokról ne is beszéljek. Tehát
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óvatosan és kiegyensúlyozottan kell ezt az alternatív, biomassza alapú energiatermelést
figyelembe venni. Azt kértem a gazdasági tárcától, hogy rendeljen el moratóriumot az új
engedélyek kiadására. Itt 500 ezer tonnás léptékben jönnek németek, amerikaiak, mások
például bioetanol-gyártásra úgy, hogy közben mi nem igazán tudjuk pontosan, hogy hol
milyen mozgásterünk van, mennyi is az, amit erre egyáltalán föl lehetne használni, hogyha a
környezeti, gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási szempontokat is figyelembe vesszük. Tehát
ez nagyon fontos kérdés, hogy több oldalról vizsgáljuk meg ezt a biomassza alapú
energiatermelést, és döntést, engedélyeket, beruházási, kapacitásbővítési engedélyeket csak
akkor adjunk ki, hogyha magunk tisztában vagyunk ezeknek a szempontoknak a helyzetével
és összefüggéseivel.

Jávor Benedek elnök úr megjegyzésével egyetértek. Valóban a struktúrára
vonatkozóan sok mindennek változnia kell. Talán jeleztem is, hogy nyilván egy másfajta
mezőgazdaság-felfogás esetén mások az indikátorok, amiben mérnünk kell. Szívesen vesszük
és kérjük is a segítséget, hogy egy közös bölcsesség rakja össze azokat az indikátorokat,
amelyek mentén figyelnünk kell majd a változási folyamatokat az agráriumban. Nyilvánvaló,
hogy egy olyan ágazatnál, a mező- és erdőgazdaságnál, ami a terület több mint 80 %-át
használja, elkerülhetetlen, hogy a területre és a környezetre vonatkozó információkat
gyűjtsük, hiszen olyan hatással van a környezetre a mezőgazdaság, amit nem lehet figyelmen
kívül hagyni, és jószerével ezek az indikátorok teljesen hiányoznak, mint ahogyan a korábbi
időszakban ezek nem voltak szempontok. Tehát be kell valljuk, azért nincsenek ezek az
indikátorok, és azért nincs adatbázisunk erre vonatkozóan, mert nem ez volt a vezérelv, a
vezető szempont.

Nyilván a jövedelemelosztást is sokkal pontosabban elemezni kell, ezzel egyetértek.
Ezeket is jószerével az adathiányra vezetném vissza, illetve más volt a koncepció a
mezőgazdasággal szemben, vagy talán inkább úgy mondanám, hogy nem volt koncepció
igazán, tehát a stratégia hiánya jelentkezik. Amikor elnök úr azt mondja, hogy hiányzik a
célok megfogalmazása, és ahhoz képest kellene megmérnünk az eredményeket, hát valljuk be
őszintén, nem voltak ilyen célok. Voltak bizonyos érdekcsoportok, amelyek erre-arra-amarra
terelgették például a támogatási rendszert vagy az úgynevezett agrárstratégiát, de igazán
agrár-vidékstratégiánk - különösen nem közös agrár-, vidék- és környezetstratégiánk - nem
volt. Tehát valószínűleg ennek a következménye, hogy a jelentés valóban ilyen féloldalas, egy
lábon álló, erre szoktam azt mondani, hogy egy ügyű mezőgazdaság, egy üggyel foglalkozott.

A talajvédelem sokkal komolyabb kérdés, mint ahogy ezt ma kezeljük, és az valóban
katasztrófa lenne, hogyha a művelésből való kivonás olyan ütemben folytatódna, mint ahogy
ez például a 2009. évben is látszott. Ezt mindenképpen meg kell állítani, újra kell gondolni az
egész szabályozását is, a talajvédelmi járulék, és a többi újrafogalmazása, újragondolása kell
hogy megjelenjen, hogy a hosszú távú érdekek itt érvényesíthetők legyenek.

Sokat beszéltünk a víz megtartásáról, és a Vásárhelyi-terv kivégzése tulajdonképpen
nekem is nagy szomorúságom volt. Hogy nem tudunk azonnal nekiállni, megint csak azt kell
mondanom, hogy üres a kassza. De újra elővesszük, például azt hiszem, a folyóvölgyek
területhasználatának az újragondolása hamarosan napirendre kell hogy kerüljön. Tehát nem a
vizet az országon átzavaró gátakat az égbe építő stratégiát kell követnünk, hanem
együttműködést a folyókkal, és ez tulajdonképpen a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésében
koncepcionálisan megvolt, csak aztán először a terv pénze tűnt el, aztán a törvény maga is úgy
átalakult, hogy most már rá sem lehet ismerni az eredeti koncepcióra. Vissza kell térni az
eredeti koncepcióhoz, ami a folyókkal való együttműködő gazdálkodást jelenti.

Végül pedig, azt hiszem, az ökogazdálkodásról ugyanaz a véleményünk. Hát
botrányos, Európában egyedül Magyarország volt az, ahol csökkent az ökológiai gazdálkodás
területe. Ez a gazdálkodási forma tulajdonképpen az úgynevezett többfunkciós mezőgazdaság
legtöbb elemét hordozza, a kritériumait kielégíti, foglalkoztat, több embernek ad munkát,
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eleve abból indul ki, hogy a környezettel együttműködő rendszereket alakít ki, és minőségi,
biztonságos, ellenőrzött termékeket állít elő. Azt kell inkább elérnünk ebben majd - hogyha a
támogatási rendszert sikerül, és ez elhatározott szándékunk, más irányba állítani -, hogy olyan
kondíciókat teremtsünk az ökológiai gazdálkodás terén, hogy az egészséges élelmiszerhez
való hozzájutás ne legyen privilégium egy fölső, leggazdagabb rétegnek. Mert hogyha a közjó
szempontjából vizsgáljuk az ökogazdálkodás teljesítményét, akkor sokkal inkább érdemes a
közpénz arra, hogy erre fordítsuk.

A másik oldalról természetesen azt hiszem, a gazdaságot ebből a szempontból is
mindenképpen talpra kell állítanunk, hogy az embereknek legyen jövedelme. Tehát azon a
szociális helyzeten is változtatni kell, ahol sokan kiszorulnak a munkából - munkát,
megélhetést sem találnak -, és ilyen körülmények között egyszerűen nincs más megoldás,
minthogy másfajta termékeket vásároljanak, amelyek sokszor nem is nevezhetők
élelmiszernek.

Köszönöm szépen kérdéseket, és helyettes államtitkár úrnak adnám még át a szót.

Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (VfM) reflexiói

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, ehhez képest csupán már néhány apró kiegészítéssel élnék.

Valóban a következő évek jelentésénél a legalapvetőbb kérdés az információ, vagy
annak hiánya. Az információ jelen pillanatban jelentős részben valóban nem áll rendelkezésre.
Meg kell vallani őszintén, hogy a komoly kihívás az lesz számunkra, hogy a jelenleg nem
gyűjtött adatok gyűjtési hátterét hogyan fogjuk megteremteni. Ez nemcsak a szűken vett,
államtitkár úr által is említett mezőgazdasági vonatkozásban érdekes, hanem azokon a
területeken, amelyek felmerültek, a megújuló energia, vízgazdálkodás területén. Nem
véletlen, hogy ebben az anyagban - most néztem meg én is - tulajdonképpen most egy-egy
oldalon vagyunk kénytelenek ezeket a kérdéseket rendezni, holott bizonyos, hogy vannak
olyan információk - akár a biomassza-felhasználás, akár a vízgazdálkodás tekintetében -,
amelyek agrárgazdasági szempontból szintén releváns és fontos információkat hordoznak.

Ezzel kapcsolatban tényleg csak azt szeretném megerősíteni, hogy valószínűleg a mi
feladatunk az, hogy részben a vízgazdálkodás tekintetében már házon belül tudjuk rendezni az
ilyen típusú kérdéseket a jövőben, a megújuló energiánál a legjobb tudomásom szerint a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kell ilyen szempontból kooperálnunk a következő
időszakban. Bízom benne, hogy sikerül azokat az intézményközi kapcsolatokat megerősíteni,
amelyek révén érdemleges információt tudunk a saját magunk munkájához, illetve majd az
önök munkájához ezen jelentésen keresztül biztosítani.

Ami a foglalkoztatást illeti, kétségtelen, hogy az a halvány utalás, amely olyan dologra
utal, amit nem szívesen mond az ember hivatalos helyen, az biztos, hogy alapvetően
befolyásolja a statisztikában megjelenő jövedelmi viszonyokat, ugyanakkor kétségtelen, hogy
viszont a statisztika alapján dolgozunk, tehát ennek a feloldása azért meglehetősen nehéz.
Csak szerettem volna utalni a jövedelmezőségi kérdésekre.

Emellett pedig kétségtelen - ez már a mezőgazdasági bizottságban is elhangzott -,
hogy vannak olyan új típusú tudások, amelyek rendelkezésre állnak, csak jelenleg nincsenek
becsatornázva. Mert valóban az élelmiszerlánc azon vége, ahol a fogyasztó van, erre
vonatkozóan ez a jelentés viszonylag kevés élelmiszer-kereskedelmi statisztikát tartalmaz,
azon dolgozunk, hogy megnézzük, például akár a fogyasztói szokásokkal vagy bármely más,
ehhez kapcsolódó kérdéskörrel kapcsolatban milyen olyan információt tudunk összeszedni és
feldolgozni, amelyek relevánsak lehetnek. Tehát a láncgondolkodás ilyen formában valóban
erősítésre szorul, itt is jelen pillanatban az ilyen típusú kormányzati adatbázisokkal vagy
szakmai tudással rendelkező intézményeket kell fokozottan figyelembe venni. Tehát ez a
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része minden bizonnyal erősítésre szorul, és minden bizonnyal komplexebb képet fogunk
tudni egy év múlva az asztalra tenni.

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az államtitkár urat, köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat és a kiegészítést.
Ezzel az agrárjelentés általános vitáját lezárom. Szavaznunk kell egyrészt magáról az

agrárjelentésről, illetve a mezőgazdasági bizottság által benyújtott országgyűlési határozati
javaslatról ennek az agrárjelentésnek az elfogadásával kapcsolatban.

Határozathozatal

Elsőként magát az agrárjelentést bocsátom szavazásra. Aki általános vitára
alkalmasnak találja a 2009. évi agrárjelentést, az kérem, jelezze. (Szavazás.) 12 igen szavazat.
Ki nem tartja alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a
bizottság általános vitára alkalmasnak találja.

Aki az Országgyűlés számára a mezőgazdasági bizottság által készített határozati
javaslatot - melyet írásban megkaptak - támogathatónak tartja, kérem, jelezze. (Szavazás.)
12 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás
mellett a bizottság támogatja.

Tehát a bizottság mindkettőt elfogadta, megköszönöm vendégeinknek a megjelenést.
Előadót kell állítani, tekintve, hogy a jelentésnek és a határozati javaslatnak együttes

vitája lesz. (Dr. Nagy Andor: Turi-Kovács alelnök urat javasolom.) Turi-Kovács alelnök úrra
érkezett javaslat. Kérdezem a bizottságot ez elfogadható-e. (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadta a bizottság. Annyit jeleznék, hogy a napirend szerint szerdán, délután kerül sor
ennek a vitájára, és elképzelhető, hogy ez érinti a bizottság szerda délutáni ülését.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló T/1665. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Áttérnénk a 2. napirendi pontunkra, a költségvetést megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló T/1665. számú törvényjavaslatra. Kérem, hogy a kormány tisztelt
képviselői a jegyzőkönyv számára mutatkozzanak be, utána megadom a szót önöknek, hogy
tájékoztassák a bizottságot a törvényjavaslatról.

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Selmeczi-Kovács Zsolt vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból, kolléganőm

Csuka Mária, ugyancsak a Nemzetgazdasági Minisztériumból.

KLENCZNER GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Klenczner Gergely
vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztériumot képviselem.

Selmeczi-Kovács Zsolt (NGM) szóbeli kiegészítése

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon röviden
ismertetném az előterjesztésnek a megítélésünk szerint a bizottsághoz közvetlenül kapcsolódó
részeit.

A 4/2006. számú alkotmánybírósági határozattal összhangban a 2011. évi
költségvetési törvényjavaslat úgynevezett tiszta törvényjavaslat, hiszen a költségvetés nem
tartalmaz a költségvetéshez kapcsolódó egyéb törvénymódosítási javaslatokat. Az utóbbiakat
külön törvényjavaslat ként nyújtja be a kormány az Országgyűlésnek. Az államháztartásról
szóló törvény 36. §-a alapján a költségvetési törvényjavaslat mellett elő kell terjeszteni azokat
a törvényjavaslatokat, amelyek a javasolt számok, előirányzatok megalapozásához, illetve a
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költségvetési törvény végrehajtásához szükségesek. A jelen előterjesztés az államháztartási
törvény ezen paragrafus előírásának tesz eleget.

Az előterjesztés 49 törvény módosítására tesz javaslatot, ezek kimutatható
kapcsolatban állnak a költségvetési előirányzatokkal, illetve összefüggenek a 2011. évi
költségvetési törvény végrehajtásával. Ebből a 49 törvényből alapvetően 2 törvénymódosítást
szeretnék a bizottság számára különösen ismertetni, ezenkívül természetesen bármilyen egyéb
kérdésük van a törvényjavaslattal kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésükre.

Az első a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi törvény módosítása. 2003-ban a
környezetterhelési díjról szóló törvény megalkotási célja a környezethasználóknak a
környezet természet megóvását szolgáló tevékenységére való ösztönzése volt. Olyan
szabályozórendszer kialakítására került sor, amely a környezet használóját teszi érdekeltté
ennek a környezetterhelésnek a csökkentésében. Úgy ítéltük meg, hogy az elmúlt években
elegendő idő állt rendelkezésre arra, hogy a szolgáltatók felkészüljenek az ebben a törvényben
előírt kötelezettségek végrehajtására, ezért a javaslat megszünteti a vízminőségi és
mennyiségi mérőműszerek beszerzési díjkedvezményét.

A másik törvény, amit külön kiemelnék, a védett természeti területek védettségi
szintjének helyreállításáról szóló törvény módosítása. A törvény hatálya alá mintegy 250 ezer
hektár földterület tartozik, amelyből 2008. december 31-éig mintegy 150 ezer hektár
kisajátítása megtörtént. A maradék 100 ezer hektár kisajátításához szükséges költségvetési
forrás 2011-ben nem látszik teljes egészében biztosítottnak, ezért a javaslat szerint a
kisajátítási határidő kitolásra kerül, és nem 2010. december 31-éig, hanem 2013-ig kell
ezeknek a kisajátításoknak megtörténnie.

Nagyon röviden ennyit szerettem volna a költségvetést megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvénnyel kapcsolatban elmondani, de ha van kérdés, szívesen
válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem, hogy a kollégák kívánják-e kiegészíteni a beszámolót.

KLENCZNER GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, köszönöm szépen,
ha kérdés lesz, szívesen válaszolok.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a salátatörvénnyel kapcsolatban
kérdésük, észrevételük. (Nincs jelzés.)

Nekem három ponton azért röviden lenne hozzáfűznivalóm. Az egyik maga az említett
természetvédelmi kisajátítások kérdése. Azt értem, hogy technikailag ez 2010. december 31-
éig már nem hajtható végre, ez a gyakorlat zajlik egyébként évek óta, tehát ez a határidő nem
először került kitolásra. Viszont azt szeretném megjegyezni, hogy az kicsit eufemisztikus
megfogalmazás volt, hogy a 2011-es költségvetésben ez nem teljes egészében áll
rendelkezésre; gyakorlatilag nincs forrás. Tehát érdemi forrás nincs erre a célra a
költségvetésben. Azért jelezni szeretném, hogy szerintem ebben a tempóban és
nekibuzdulással 2013 őszén egy újabb határidő-módosítást fog beterjeszteni a kormány ezzel
kapcsolatban. Ha a kisajátításokra a megfelelő forrásokat megfelelő ütemezésben 2013-ig
nem tervezi be a költségvetés, akkor ezzel az erővel most tervezzük be a 2050-es határidőt, és
akkor legalább addig nem kell ezzel foglalkozni.

A másik a környezetvédelmi termékdíjtörvénnyel kapcsolatos. Tehát megszűnik a
mérőműszer, eszközvásárlás kedvezménye, ez a becslések szerint körülbelül egymilliárd
forintos eddig beállított kedvezmény megszűnését jelenti, tehát ennek termékdíjbevételként
jelentkeznie kellene. Nem látjuk, hogy a költségvetésben megjelenne a termékdíjbevételek
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tervezésénél ez a termékdíjbevétel-növekmény. Egyszerűen a termékdíjbevételeknél,
amennyire szét tudtam szálazni a költségvetést, bázisalapon gyakorlatilag a tavalyi értékek
tervezésére került sor, miközben változik a rendszer, ami egy egymilliárdos tételnövekményt
jelentene. Tehát ezzel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kapni, hogy akkor ez pontosan
hogyan van.

A harmadik: a 18. §-ban vannak a személyi jövedelemadó egy százalékának
felajánlásáról szóló rendelkezések, amelyet kiegészítenek a Magyar Kármentő Alap számára
való felajánlással. Ezzel az egy százalékkal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy egyrészt
nagyon örülnénk, erre korábban már volt precedens, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó
témában a fenntartható erdőgazdálkodásra is fel lehessen ajánlani ezt az egy százalékot,
illetve hogy az egész egy százalékok, a civil finanszírozás rendszere mind a salátában, mind a
költségvetési törvényben meglehetősen zavaros és rendezetlen. Azt látjuk, hogy úgy lát neki a
kormányzat ennek a rendszernek a számszerű átszabásának, hogy igazából nincs egy
koncepció arról, hogy milyen új rendszert akar kialakítani. Ennek a végeredménye az lesz,
hogy az egész rendszer úgy, ahogy van, lényegében finanszírozatlanul hagyja a civil
szervezeteket az év jelentős részében, az év második felében. Tehát gyakorlatilag, mire 2012-
ben lehetőség volna egy új, a jelenleginél működőképesebb, hatékonyabb, ellenőrizhetőbb
rendszer kialakítására, addigra nem nagyon lesz mit kialakítani, mert a civil szervezetek
lehúzzák a rolót a finanszírozás hiányában.

Nekem ezek a hozzáfűznivalóim, illetve a termékdíj kapcsán kifejezetten örülnék egy
részletesebb tájékoztatásnak.

Ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor az előterjesztő képviselőié a szó.

Válaszadás

KLENCZNER GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az első kérdésre
szeretnék válaszolni a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében.

Való igaz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2011. évi költségvetésében
nem látszanak a védett természeti területek védettségi szintjének a helyreállításához szükséges
források. Itt annyit szeretnék megjegyezni, hogy az előző években is a költségvetés általános
tartalékából kerültek biztosításra az ehhez szükséges források, és várhatóan a jövő év
folyamán is így lesz mód megoldani ezt a feladatot.

Annyit még, hogy reméljük, a jövő évi tervezésnél, illetve majd a 2012-es tervezésnél
nagyobb lehetősége lesz a tárcának, és mi is törekedni fogunk arra, hogy címzetten
megjelenjen ennek a feladatnak a támogatása a minisztérium költségvetésében, hogy
mindenki számára egyértelműen látható legyen, mennyit szán az állam ennek a feladatnak a
végrehajtására és elvégzésére.

CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot. A
környezetterhelési díjjal kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. Az egy kicsit félreértés,
hogy ez a termékdíj soron jelenik meg, mert ez külön, a költségvetési bevételek között
szerepel, az energiaadó fölött vagy alatt, valahol ott elhelyezve. Tehát ez nem a
termékdíjbevétel, hanem a környezetterhelési díj bevétele. Ez egy adójellegű bevétel, és 2011-
re mintegy 9,5 milliárd forinttal terveztük, és ugyanakkorára, mint 2010-re. A növekmény
azért nem látható, és szerintem nem is fog látszani, mert ez a bizonyos egymilliárdos összeget,
amit elnök úr említett, az elmúlt 7 év alatt ilyen nagyságban vették igénybe a 80 százalékos
visszatérítést, amit az adott évben ilyen mérőműszerekre beruháztak. Tehát együttműködve a
környezetvédelmi tudorokkal - merthogy ezt a vidékfejlesztési tárcával együttesen alakítottuk
így ki - azt vélelmezzük, hogy a vízfelhasználók, akik már megvették ezeket a műszereket,
már beruháztak, az volt az egymilliárdos kiesés, és most már többet nem kell kvázi beruházni,
mert elvégezték ezt a feladatot. Mivel a környezetvédelmi hatóságok adják ki az
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engedélyeket, nekik vélhetőleg van erről felmérésük, úgyhogy ez az összeg nem szerepel a
termékdíjban.

Köszönöm.

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az egy százalékkal
kapcsolatban feltett kérdésre megpróbálok én válaszolni. A személyi jövedelemadó
felajánlásáról szóló törvény rendelkezési is módosulnak ebben a törvényben, azonkívül, hogy
kiegészül a rendelet a Magyar Kármentő Alappal, mint olyan szervezettel, amelynek számára
a személyi jövedelemadó egy százalékát fel lehet ajánlani, rögzíti még a nem a civil
szervezetek, hanem az egyházak támogatásáról szóló egy százalékot. A Magyar Köztársaság
és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló
nemzetközi megállapodás van, és rögzített, ez az egy százalék felajánlásáról szól, ami
Magyarországon törvénnyel lett kihirdetve. Tehát ez az egyszázalékos rendszer jelen törvény,
illetve a megállapodás miatt is kötelező erővel biztosan fennmarad az egyházak tekintetében.

A civil szervezeteknek nyújtott támogatási rendszer a másik egy százalék, amiben úgy
gondolom, idén sokkal kedvezőbb lehet, hogy míg korábban a személyi jövedelemadó-
bevalláshoz egy úgynevezett borítékos rendszerben, külön lapon kellett a kétszer
egy százalékról szóló nyilatkozatokat megtenni, és később, nem az adóbevalláskor kellett
benyújtani, ezért nagyon sokan nem éltek ezzel a lehetőséggel, addig a jelen módosító
javaslattal a személyi jövedelemadó-bevallás részévé válik a kétszer egy százalék
felajánlásának a lehetősége. Úgy gondolom, ezzel, hogy a nyomtatvány része lesz, a civil
szervezetek részére is várhatóan több egy százalék kerül felajánlásra, így ebben az évben a
korábbi évekhez viszonyítva jelentősebb egy százalék kerülhet szétosztásra, illetve többen
rendelkeznek róla az adóbevallók.

A civil szervezetek finanszírozási rendszerének az átalakítása nem közvetlenül ehhez
kapcsolódik, és úgy gondolom, ez a törvényjavaslat most a költségvetési törvény
végrehajtását szolgálja. Úgy gondolom, a civil szervezetek finanszírozását külön
előterjesztésben kell majd a kormánynak - szerintem várhatóan jövőre - áttekintenie.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ezzel kapcsolatban azért megjegyzem, hogy ez a törvény a 29. §-ban
rendelkezik az NCA-rendszerről, tehát általában beszéltem a civil szervezetek
finanszírozásáról az egy százalék kapcsán, és költségvetésben ugyancsak megjelenik, tehát
nem lehet ezt 2012-re elhalasztani. Itt most történik a civil finanszírozás, ami nagyon jelentős
változás, ami - azt gondolom - összességében jelentősen szűkíti a civil szervezetek forrásait.
Ezt egyébként nem is titkolja a kormányzat, az indoklásról, amit mellé rak, lehet vitázni, hogy
vajon mennyire hatékony a jelenlegi civil finanszírozási rendszer, de az biztosan nem
megoldás, hogy egészen egyszerűen kivéreztetni a civil szervezeteket, mert annak, hogy az
NCA-forrásokat a költségvetési törvényben lefelezik, az elosztási rendszert átalakítják, az lesz
a vége, hogy a magyar civil szféra összeomlik, és hiába lesz más finanszírozás 2012-ben,
addigra pusztán azok a civil szervezetek élnek túl, akiket a kormányzat kifejezetten
megnevezett önálló sorokban, a minisztériumi fejezetekben, külön kiemelten támogatandó
civil szervezeteknek. Szerintünk ez nem a megfelelő módja a civil szféra finanszírozásának,
hogy megmondjuk, melyek a jó civil szervezetek, amelyek kapnak pénzt.

Szili Katalin kért még szót.

DR. SZILI KATALIN (független): Kapcsolódó kérdésem lenne ahhoz, ami az
egy százalék adóíven történő szerepeltetését jelenti. Ez akkor kötelezően kitöltendő lesz, vagy
pedig ugyanúgy eshetőleges az adózó részéről? Tehát ez milyen eleme lesz az adóívnek?
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SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Eshetőleges, tehát
nem kötelező, nem kell feltétlenül kell rendelkezni róla. Ez egy lehetőség arra, hogy a
személyi jövedelemadó egy százalékát felajánlják, nem pedig kötelező.

ELNÖK: Még egy megjegyzés, ha az adóterhelés csökken, akkor a személyi
jövedelemadó mennyisége is csökken, tehát annak az egy százaléka is csökken. Valószínűleg
ezek a hatások jó esetben éppen kiegyenlítik egymást.

Kérdezem, van-e a bizottság részéről más észrevétel, kérdés. (Nincs jelzés.) Ha nincs,
akkor megköszönöm a tájékoztatást a kormányzat képviselőinek, és szavazásra bocsátom a
költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665. számú javaslatot.
Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki ezt általános vitára alkalmasnak találja.
(Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem találja általános vitára alkalmasnak? (Nincs jelzés.)
Nincs ilyen. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.

A bizottságnak előadót kell állítania, és ennek a vitája ma este zajlik. (Jelzésre.)
Bácskai képviselő úr vállalta, hogy a bizottság előadója legyen, köszönjük szépen.

Egyebek

Továbbmennénk, az utolsó, egyebek napirendi pont keretében szeretném jelezni, hogy
szerdán, november 24-én két ülése lesz a bizottságnak, délelőtt 10 órától az alkotmányban
megjeleníthető zöld elemek, környezeti jogok kérdésében egy konzultációt tartunk a civil
szervezetekkel, illetve szakértőkkel, erre szeretettel várjuk a bizottság valamennyi tagját, de
itt nem kell, hogy határozatképes legyen a bizottság. Délután egy órától viszont normális ülést
tartunk, ahol egyrészt két európai uniós direktívával kapcsolatos magyar álláspontról,
kormányzati álláspontról kell döntenünk, illetve a költségvetési módosítókról, tehát itt
szükség lesz a határozatképességre.

Ha ezzel kapcsolatban nincs kiegészítés, akkor megköszönöm a bizottság tagjainak a
munkát és a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 49 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


