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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! 
Köszöntöm önöket ismételten. Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésünknek öt napirendi 
pontja van az előzőekben ismertetettek szerint. Ezt újra nem ismertetem, hiszen 
képviselőtársaimnak kiküldtük. 

A bizottság határozatképességének megállapítása 

Tájékoztatom önöket, hogy az ülésünkön Bányai Gábor képviselő urat Bácskai János 
képviselő úr; Bencsik János képviselő urat Koncz Ferenc képviselő úr; Bartos Mónika 
képviselő asszony Horváth Zsolt képviselő urat; Sebestyén László képviselő urat Aradszki 
András képviselő úr; Vincze László képviselő urat pedig Turi-Kovács Béla alelnök úr 
helyettesíti. 

Mindezekkel együtt megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat: kik azok, akik kiküldött öt napirendi pontunkat 
elfogadják? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot. 
Még annyit tájékoztatásul, hogy jómagam pedig Szél Bernadett képviselő asszonyt 

helyettesítem, elnézést, ezt elmulasztottam mondani. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Első napirendi pontunk: Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Ennél a napirendi 
pontunknál köszöntöm Kőrösmezei Csaba főosztályvezető urat és Nyilas Ilona osztályvezető 
asszonyt. Kérdezem főosztályvezető urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tudnak-e 
mondani. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudunk mondani. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot tudnak mondani. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Az 52. ajánlási pontban a költségvetési bizottság javaslata 

szerepel, amely együtt kezelendő az ajánlás 50. pontjával. 
A tárcát kérdezem, hogy támogatja-e ezt a módosító indítványt. 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

köszönjük szépen, ezt a korábban megismert javaslatot jogosnak tartjuk, és támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatják. Kérdezem képviselőtársaimat: ki az, aki támogatja ezt a 

javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a következő ajánlási pontunkra, ez pedig a 15/1. 
számot viseli. Ez Bartos Mónika képviselő asszony javaslata, ami összefügg a 13/4. ajánlási 
ponttal. Tárca? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

sajnos nem tudjuk támogatni, az öntözési feladatok egységes kezelésére szükség van. Ami 
pedig a monitoringot illeti, azt a VM-tárca mindig meg tudja oldani, idén is saját tartalékaiból, 
úgyhogy nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat: ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 5 igen szavazat. 
Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodott? (Szavazás.)  
6 tartózkodással megvan az egyharmad. Köszönöm szépen. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A következő az 52/5. ajánlási pont. Ez az ajánlási pontunk 

összefügg a 49/1. számúval, Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr javaslata szerint. Tárca? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönjük szépen a javaslatot, támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 173/1. ajánlási pontunk következik Kulcsár Gergely képviselő úr javaslata szerint, 

összefügg a 173/4. ajánlási ponttal. Tárca? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. A sor nem arról szól, amiről a javaslat indoklása teszi, illetve az EMMI 
feladatkörébe ilyen nem tartozik, úgyhogy nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. 
Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  
10 nem és 2 tartózkodás mellett megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja. 
A következő ajánlási pontunk a 173/3. számú. Ez összefügg a 173/6. ajánlási ponttal, 

amely ugyancsak Kulcsár Gergely képviselő úr javaslata. 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

előzővel teljesen hasonló javaslatról van szó, ugyanazon indokok miatt nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. 
Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Támogató nincs. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  
10 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett megállapítom, hogy a bizottság nem 

támogatja. 
A 194/1. számú Jávor Benedek és képviselőtársai javaslata, a 195/1. számúval függ 

össze. Tárca? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja. 
Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  
2 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
10 nem szavazat mellett a bizottság egyharmada sem támogatja, és tartózkodás nem 

volt. 

Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló T/13051. számú 
törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslat benyújtására vonatkozó döntés 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ez az egyes 
törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat a T/13051. számon. 
Köszöntöm ennél a pontnál dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és dr. 
Harsányi Zsolt főosztályvezető urat, valamint dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 
asszonyt. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennél a pontnál kiküldtük önöknek azokat a bizottsági 
módosító javaslatokat, amelyeket a tárca kért, hogy bizottságunk adoptálja. Államtitkár 
asszony kíván-e szólni? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy ez a 
módosító javaslat, ami most napirendre került, szorosan összefügg a T/13139. számú agár- és 
környezetügyi tárgyban benyújtott törvényjavaslattal, amelyhez szintén a tisztelt bizottság 
előtt van egy módosító javaslat. Ezek szinkronban vannak egymással, kiegészítik egymást. 
Nem tudom, tehetek-e olyan javaslatot, hogy akár egyszerre is lehet tárgyalni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát államtitkár asszonynak van egy javaslata, hogy a 2. 

és a 3. napirendi pontunkat együtt tárgyaljuk, tehát a T/13139. számú és a T/13051. számú 
javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e ezt. (Szavazás.) Igen. 

Megállapítom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 
Kíván-e ezek után tartalmi kiegészítést tenni, államtitkár asszony? (Dr. Magyariné dr. 

Nagy Edit nemet int.) Nem kíván. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem: van-e kérdés, vélemény, javaslat? (Nincs jelzés.) 
Kérdezem önöket, hogy támogatják-e először a T/13051. számú javaslatot, ami a 

vízgazdálkodási tárgyú módosításhoz javasol bizottsági módosító javaslatot. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Lehet, hogy lemaradtam, de nyilatkoztak, hogy 

a tárcának mi az álláspontja? 
 
ELNÖK: Az a helyzet, alelnök úr, hogy a tárca kérte ezt a két módosítót, hogy 

adoptáljuk. Ezzel volt a felvezetőm is, de nyilván akkor támogatják. (Dr. Magyariné dr. Nagy 
Edit bólint.) Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Mivel a kérés onnan érkezett, így 
gondoltam, hogy ez teljesen természetes. 

Tehát akkor kérdezem tisztelt képviselőtársaimat: ki az, aki támogatja, hogy ezt a 
bizottsági módosító javaslatot beadjuk? (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, és 2 tartózkodással a bizottság támogatja, így 
ezt nyilván be fogjuk nyújtani. 
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Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról 
szóló T/13139. számú törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslat 
benyújtására vonatkozó döntés 

A következő a T/13139. számú, ami nyilván az előzővel összefügg. Kérdezem tisztelt 
képviselőtársaimat: támogatják-e, hogy a bizottság ezt a módosító javaslatot benyújtsa? Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatja. 
Államtitkár asszonynak és munkatársainak is köszönöm a részvételt, további szép 

napot kívánok. 

Az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló J/13214. számú jelentés általános 
vitára való alkalmassága 

Rátérek a 4. napirendi pontunkra, ez az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló 
jelentés, amely J/13214. számon került benyújtásra. Ennek az általános vitára alkalmasságát 
tárgyaljuk. Ennél a napirendi pontnál Madarász István osztályvezető urat, és gondolom, 
Herczeg Zoltán és Páll Zsombor urakat köszönthetem még munkatársaiként. 

Osztályvezető urat illeti a szó, tegye meg szóbeli kiegészítését. 

Madarász István szóbeli kiegészítője 

MADARÁSZ ISTVÁN osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Tisztelt Képviselők! Az idei évben 15. alkalommal készült el a 
jelentés, amely – mint nevében is mutatja – elsősorban az agrárgazdaság helyzetét hivatott a 
már jól bevált módszerekkel bemutatni. Ezenfelül fontos megjegyeznem azt is, hogy az idei 
évtől néhány tartalmi, szerkezeti és formai változtatást is eszközöltünk, az igények szerint 
beletettünk ebbe a jelentésbe. Az egyik fő kritika az elmúlt két-három évben a jelentéssel 
szemben az volt, hogy a terjedelme meghaladja az emészthető mennyiséget, ezért az idei 
évben egy radikális karcsúsítást hajtottunk végre, ami reményeink szerint és az eddigi 
visszajelzések alapján a tartalmat nem sértette. 

Fontos körülmény a jelentés elkészítésével kapcsolatban, ezt mindig el szoktuk 
mondani, hogy végleges vagy közel végleges, lezárt adatokra próbál támaszkodni, amelyek az 
előző évről a KSH-nál és a közigazgatásban érintett szerveknél, úgymint a NÉBIH-nél és az 
MVH-nál rendelkezésre állnak. Jóllehet, még az ősz folyamán is vannak pontosítások az 
előző évi adatok lezárásában, egy most már tényleg évtizedes hagyomány az, hogy a 2013. 
július végi, korábbi években pedig a megfelelő évnek a július végi lezárt adatait szoktuk 
tekinteni kiindulási alapnak az elemzéseinkhez. Az elemzés szót nem véletlenül használom, 
az utóbbi években ugyanis gazdagodott, kiegészült ez a jelentés olyan elemző részekkel és 
elemző szándékkal, ami a számszaki tényismertetés mellett arra is törekszik, hogy akár több 
évre visszamenőleg is megpróbálja bemutatni, értelmezni a számok mögött húzódó 
folyamatokat és az azokra ható egyéb tényezőket. 

Az idei évben megpróbáltunk erre még nagyobb hangsúlyt fektetni, és az újítások közé 
tartozik jó néhány olyan ábra és ábrázolási forma a jelentésben, például a térképes 
megjelenítések a földáraknál, amelyek a korábbi években nem voltak jellemzőek. Igyekeztünk 
az illusztratív jellegét is javítani a jelentésnek. Mindazonáltal arra is törekedtünk, hogy az 
összehasonlíthatóság megmaradjon a korábbi évek kiadványaival, tehát nem volt szándékunk 
teljesen felforgatni a jelentés szerkezetét, és az eddigi visszajelzések alapján ez sikerült is. 
Tehát az összevethetősége a jelentés tartalmának a korábbi évekkel, az megvan. Azért is 
fontos ez, mert a szakmai közvélemény egy meghatározó információforrásnak tekinti a 
jelentést, leginkább azért, mert ilyen teljességgel más kiadványból, más forrásból nem lehet 
tájékozódni, vagy legalábbis nagyon nehéz az agrár- és élelmiszer-ipari vállalkozások, vidéki 
gazdaságok, vidéki vállalkozások helyzetéről. 
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Szintén az újítások közé tartozik, és meg kell említenem azt, hogy néhány új témát is 
beemeltünk a már említett struktúrába. Ezek pedig egyebek mellett az agrobiznisz a maga 
teljességében és a maga mérhetőségének a teljes módszertani nehézségeivel, de úgy 
gondolom, a kollégáim kiváló munkát végeztek ebben a tekintetben, és most már egy 
agrobiznisz-szemléletű elemzést is látunk a jelentésben, és van néhány sikerágazata a magyar 
élelmiszer-gazdaságnak, ilyen például a takarmányipar, amelyről úgy gondoltuk, hogy 
mindenképpen érdemes külön megemlíteni a jelentésben, és ezt meg is tettük. 

Valamint vállalkoztunk arra a nehéz feladatra, hogy a feketegazdaság 
számszerűsíthetőségével szembenézzünk, és még ha nem is teljesen egzakt módon – hiszen a 
feketegazdaság éppen azért kemény dió, mert nehezen mérhető –, tehát ha a számok nem is 
tökéletesek, úgy gondolom, egy jó közelítést mindenképpen sikerült adni amellett, hogy a 
feketegazdaság elleni küzdelemről is teszünk említést. 

Magáról a naturális vagy értékbeli mutatókról úgy gondolom, hogy hosszasabban nem 
kell beszámolnom. Ha esetleg lenne kérdés bármely fejezettel kapcsolatban, akkor a 
kollégáimmal természetesen megpróbálunk válaszolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a jelentés felett a 

vitát. (Jelzésre:) Alelnök urat illeti elsőként a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 
magam részéről nagyon röviden azt szeretném indítványozni, hogy a bizottság támogassa az 
általános vitára való alkalmasságot. Az elmondottak kiegészítéseként talán még annyit, hogy 
valóban a korábbi évekhez képest egy áttekinthetőbb, jobban használható anyag az, amely 
azok számára különösen fontos, akik az agráriummal foglalkoznak. Meggyőződésem, hogy jó 
szívvel támogatható az általános vitára való alkalmasság. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérem alelnök urat, 

elnököljön addig, amíg én is néhány szót hadd szóljak, hogy kicsit egyensúlyosabb legyen a 
mai beszélgetésünk ebben a témakörben is. Nyilván én magam néhány megjegyzést és kérdést 
szeretnék feltenni, és köszönöm alelnök úrnak a szót. 

 
(Az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Egyrészről alapvetően azt szeretném megemlíteni, 

hogy a tartalomjegyzék alapján a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel 
mindösszesen 8-9 oldal foglalkozik ebből a 290 oldalból. Meg kell mondjam, hogy ezt 
szemléletében, főleg az elfogadott fenntartható fejlődés keretstratégiát is figyelembe véve 
kevésnek tartom. Főleg olyan kérdések merülnek fel bennem a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatosan – ott viszont van négy oldal, amit tetemesnek tartok –, viszont nagyon érdekes, 
és felhívnám képviselőtársaim figyelmét is, hogy 2020-ra másfél millió tonna a terv, tehát a 
kukoricaföldek egyötödét akarják bioetanol-gyártásra hasznosítani, így nyilván ennek 
keretében esik szó az alternatív üzemanyagokról is. Erre szeretnék például rákérdezni, hogy 
ez az egyötöd valódi-e, hogy ez történik-e a jövőben 2020-ig. Nagyon jónak tartottam volna, 
ha egyáltalán a környezet- és természetvédelem kérdését valahol a címben is megjelenítjük. 

A talajromlás lenne a másik kérdés, amit szeretnék megkérdezni, hiszen ezzel csak és 
kizárólag az anyag általánosságban foglalkozik, tehát nem mint létező problémával. Konkrét 
adatot erre vonatkozóan az anyagban sehol nem találtam. Ami még érdekes volt számomra, az 
az adat, hogy az uniós védettségű fajok helyzetét 59 százalékban tekinti rossznak, viszont erre 
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vonatkozóan nincs semmi javaslat arra, hogy hogyan próbáljuk meg ezt a degradációt 
megakadályozni. 

Egy másik fontos téma, és azt hiszem, hogy főleg a mai időkben eléggé a közvélemény 
előtt is van, és azok, amik a vidékfejlesztési és egyéb stratégiákban megjelennek, az ökológiai 
gazdálkodás helyzete. Hiszen itt azért azt hiszem, hogy a különböző stratégiákban elég 
ambiciózus arányok szerepelnek, hiszen ha emlékeim nem csalnak, olyan 2,5 százalék körül 
van a területek ökológiai hasznosítású aránya, ugyanakkor ez Európában több mint a duplája. 
Hogyan próbáljuk meg ezeket a piaci viszonyokat meghaladni, és ezen a területen valamilyen 
fejlődést elérni? 

Ami még érdekes, és szintén felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy 25 százalékkal 
nőtt a művelés alól kivett területek aránya. A szántók rovására történt ez, az elmúlt 4-5 évben 
15 200 négyzetkilométerről 19 530 négyzetkilométerre nőtt, ami pontosan azt a potenciált is 
jelzi, hogy azért itt lenne még lehetőség arra, amit – a képviselőtársaimmal is megosztva – a 
családi gazdálkodás vagy egyéb gazdálkodás számára biztosítani lehetne. Egyszerűen csak azt 
szeretném, hogy valahol az, amit mi integrált környezetvédelemnek, természetvédelemnek 
tartunk, ideértve az agrárágazatot is, tehát nem az ágazati szemlélet, hanem kicsit komplexebb 
szemlélet szerepelne benne. 

Köszönöm, hogy valamivel én magam is hozzájárulhattam a vitához. Annyit szeretnék 
még mondani, hogy előadót nem kell állítanunk, mert nem tudjuk, hogy a vitája mikor fog 
sorra kerülni, de ennyit szerettem volna még önöknek elmondani. Köszönöm, elnök úr a 
lehetőséget. 

 
(Az ülés vezetését dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, akkor visszaveszem az elnöklést. Megadom a szót Madarász 

István osztályvezető úrnak, parancsoljon! 
 
MADARÁSZ ISTVÁN osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, csak közben konzultáltunk. Pontosan azért volt ez a kis pár másodperces szünet, mert 
a kollégámmal megerősítettük egymást, hogy a művelésből kivett terület aránybeli változása 
mögött jellemzően nem reálfolyamatok állnak, hanem a KSH-nál és az egyéb 
adatgyűjtésekben időközben eszközölt módszertani változások. Ilyen irányú termelésből való 
kivonás a meglátásunk szerint nem történt, tehát itt egy módszertani bukfencnek is az 
áldozatai vagyunk, illetve azt még hozzátenném, hogy a mezőgazdaságilag művelt terület 
2011-ről 2012-re ugyan marginális mértékben, de nőtt. Egy 800 hektáros növekményt meg 
lehet figyelni a mezőgazdasági művelésű területeknél. Az 57. oldalon van egy összefoglaló 
táblázat erről. 

A többi kérdésre is megpróbálok valamilyen szinten reagálni. Jóllehet, én magam itt, 
ebben a székben most kizárólag a jelentés tartalmi és formai dolgairól tudok elsősorban 
nyilatkozni, hiszen ennek a felelősségével vagyok felruházva. Elnök asszony észrevételeit 
feljegyeztük és ezeket hazavisszük. A kollégámnak is át fogom majd adni a szót, de előtte 
azért hadd mondjak még egypár dolgot a bioüzemanyaggal kapcsolatban. Hogy a kukorica-
termőterület egyötöde-e a cél, ez egy szakmai vita alapja. Nyilvánvaló, hogy itt egy 
élelmiszer, takarmány és ipari alapanyag hármas konfliktusáról van szó, és a bizoüzemanyag-
gyártásban úgy gondolom, a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül is egy olyan álláspont 
bontakozott ki az elmúlt években, amely ezt a hármas érdekkonfliktust egy egészséges és 
fenntartható irányba próbálja terelni. Arra vonatkozóan, hogy a mindenkori termőterület 
egyötöde-e a megfelelő szám, erről nyilván én most nem tudok állást foglalni, de az 
kétségtelen, hogy ezt a hármas konfliktust kezelnie kell a mindenkori agrár- és 
energiapolitikának, hiszen itt egy egymásra utaltságról is szó van. 
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A talajállapot tekintetében pedig azt tudom mondani, hogy a jövő évtől kezdve tovább 
próbáljuk a jelentést vinni azon az úton, amit idén elkezdtünk. Pontosan az Agrárgazdasági 
Tanács ajánlásait figyelembe véve, illetve az itt elhangzottakat is tudomásul véve, újabb 
indikátorokkal szándékozunk a következő évben gazdagítani a vidékre és a környezeti és 
természeti erőforrásokra vonatkozó fejezeteket. Egész konkrétan egy olyan ajánlást kaptunk a 
tanácstól, hogy a vidékfejlesztési program tervezéséhez használt úgynevezett 
kontextusindikátorokat használjuk a vidéki térségek és a természeti erőforrások állapotának 
bemutatására. Ezt célként tűztük magunk elé a következő évi jelentésre vonatkozóan is. 

A talajállapotról még egy mondat. Jóllehet, nem az én hatáskörömbe tartozik, de 
mindenképpen be lehet róla számolnom, hogy a 2014-20-as programtervezésben a talajállapot 
javítását célzó intézkedéseknek minimum két, de az is lehet, hogy három rétege lesz. A már 
jól ismert agrár-környezetgazdálkodási program folytatódik, és annak célzottsága, szakmai 
tartalma tudomásom szerint igyekszik még szofisztikáltabban megközelíteni ezt a kérdést; a 
beruházások oldalán pedig, az alapanyag-termelő beruházásoknál külön kategóriát fog 
képezni a talajállapot javítását célzó eszközök beszerzése, amely, úgy gondolom, hogy 
mindenképpen erre a kérdésre választ fog adni, legalábbis részben. 

És akkor a szót átadom Herczeg kollégámnak, aki esetleg a természetvédelmi 
aspektusokról egypár mondatot mondana. Köszönöm szépen. 

 
HERCZEG ZOLTÁN természetvédelmi őrszolgálati és vadászati referens 

(Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Azért mondhatjuk azt, hogy kicsit rövid a terjedelme a környezetügyi, 
környezetvédelmi, természetvédelmi fejezetnek, hiszen az átláthatóság érdekében csökkent az 
egész jelentés terjedelme, és úgy ítéltük meg, hogy az állami természetvédelem, 
környezetvédelem 2012. évi eredményeit nem feltétlenül az agrárgazdasági jelentésben fogjuk 
tudni teljes mellszélességgel kibontani. Akkor erre majd az ez évi jelentésben kicsit jobban 
oda fogunk figyelni. Van sok más olyan éves összefoglaló jelentés, ami tartalmazza az 
eredményeinket vagy hiányosságainkat. 

Az uniós védettség alatti fajok helyzete azért egy kicsit faramuci dolog, mert egy faj 
azért lesz védett akár az Unióban is, mert rossz a helyzete. Tehát, ha azt mondanánk, hogy 
ezeknek a fajoknak jó a helyzetük, akkor nem lennének uniós védelem alatt. Ettől még 
előfordulhat, hogy nálunk egy fajnak kedvező helyzete van, míg az Unióban nem, és fordítva. 
Nagyon sok példát tudunk erre mondani, de úgy ítélem, hogy nem feltétlenül annyira rossz ez 
a szám. A Natura 2000 területek kijelölését elsők között az újonnan csatlakozott államok 
közül az Unió elfogadta Magyarországon még 2011 végén. Újabb területek kijelölésre nem 
kerülnek, lezárásra került. A fajokról meg azt tudom mondani, hogy alapvetően 
veszélyeztetett, rossz természeti állapotban lévő fajokról van szó, így hát valamilyen 
szempontból normális, hogy nem mindegyiknél mondhatjuk el azt, hogy kedvező a védelmi 
helyzete. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyi megjegyzést, annak még jobban örültem 

volna, ha még kevésbé lenne rossz (Herczeg Zoltán: Ezen dolgozunk.), nyilvánvalóan, tehát 
nem arra gondoltam, hogy legyen rosszabb. 

Egy javaslatot fogadjanak el, hogy ha valóban módszertani különbözőségek vannak a 
KSH-adatokban, és ez tesz ilyen jellegű különbséget, akkor javasolnám, hogy egy 
lábjegyzetben ezt jegyezzék ott meg. Nyilvánvalóan egy olvasónak, aki ezt elolvassa, és ezt 
nem tudja – nyilván mindenki önöktől nem kérdezheti meg –, az zavaró. Tehát azt javaslom, 
hogy akkor ezt tegyék ott egy lábjegyzetbe, vagy valamilyen megjelölésként nyilvánvalóvá, 
ha esetleg még van ilyen egyebek is. 

(Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr kért még szót. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nagyon gyors igyekszem 

lenni, különös tekintettel az egyik képviselőtársnőmre. Szeretném azt mondani, hogy amikor 
azt mondtam, hogy jó szívvel ajánlom az elfogadását, az a 2012. évi beszámolóra szólt, de 
nem szólt a tervekre. Tehát magam sem támogatnék egy olyan elképzelést, amely olyan 
elképesztő helyzetet teremtene abban a bizonyos hármas egyensúlyban, ami azt gondolom, 
mindenki számára annyit jelentene, hogy lemondtunk az állattartásról a jövőre nézve. Ez az én 
számomra nemhogy nem támogatható, hanem kifejezetten ellenjavallt. 

De még egyszer mondanám: minthogy most nem erről kell döntenünk, hanem arról, 
hogy 2012-ről mit jelentenek, az támogatható. Még az elnök asszony észrevételét 
kiegészíteném magam is. Azt tapasztalom, hogy a tárca azzal, hogy sokkal keményebben, 
határozottabban, s remélem, a jövőben még inkább a használati bejelentéseket igyekszik 
pontosan beszerezni, ez lehet annak a módja, hogy egyáltalán pontosabbat tudjunk arról, hogy 
mi a helyzet a magyar agráriumban a termőföld használatával. E pillanatban ezekben csak 
bizonytalan számok vannak, azt hiszem, ez is ezt mutatja, de a tárca éppen azon dolgozik az 
én meglátásom szerint, hogy ez az elkövetkezendő időben megváltozzon. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, eljött a 

szavazás pillanata. 

Határozathozatal 

Kérdezem önöket: ki az, aki támogatja a beszámolót? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló általános vitára 

való alkalmasságát. 

Elnöki zárszó 

Köszönöm önöknek a jelenlétet, és kérdezem képviselőtársaimat, van-e valami az 
egyebekben, túl azon, hogy jövő héten, kedden 10 órakor találkozunk a szavazás után, 
várhatóan ugyanitt. Úgyhogy minden jót kívánok önöknek, további szép hetet, a 
viszontlátásra a jövő kedden. Köszönjük szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 38 perc)  

 
 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Szili Katalin  
a bizottság elnöke 
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