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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent:

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke

Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Balogh József (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Pócs János (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Ficsor Ádám (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Vona Gábor (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Harangozó Gábor (MSZP) Ficsor Ádámnak (MSZP
Hanó Miklós (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)
Pócs János (Fidesz) megérkezéséig Horváth Istvánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterjelölt
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)

Elnöki bevezető, szavazás a napirendről

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő

tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik a napirendi ponthoz érkeztek mind vendégként,
mint pedig külön köszöntöm a napirendi pont főszereplőjét, dr. Fazekas Sándor urat, a
vidékfejlesztési minisztérium felkért miniszterjelöltjét.

A napirendi pont tervezetében az eredetileg kiküldötthöz képest egy változást
szeretnék javasolni a tegnapi megbeszélésünk alapján. A második napirendi pontban az
albizottságokról újra megnyitjuk a tegnapi napirendi pontot. Így az első napirendi pontban
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterjelölt meghallgatására kerülne sor, a második
napirendi pontban az albizottságokról tárgyalnánk, a harmadik az egyebek lenne.

Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a napirendi pontokhoz. (Nincs
jelentkező.) Nincs ilyen. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért a napirendi pont
tervezetével? (Szavazás.) Köszönöm. Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása

Az első napirendi pontra térünk rá. Köszöntöm dr. Fazekas Sándort.
A bizottsági tagoknak szeretném tájékoztatásképpen jelezni, hogy miniszterjelölt úr

várhatóan 12 óráig ér rá. Eszerint próbáljuk meg beosztani az időnket. Célszerű és a témát
érintő megjegyzésekkel, véleményekkel és kérdésekkel legyünk szívesek majd előállni. A
forgatókönyvnek megfelelően majd elsőként miniszterjelölt úrnak adok szót, utána a
kérdések, észrevételek lehetőségére kerül sor a bizottsági tagok részére, majd miniszterjelölt
úr válaszol az elhangzottakra. Egy nagyon rövid záró szakaszban, hogyha a válaszolás után
bárkiben még maradt némi kétely, nagyon rövid terminusú kérdés-válasszal zárnánk az első

napirendi pontot. Megadom a szót dr. Fazekas Sándornak.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterjelölt

DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm a szót. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és
részben magamról, de legfőképpen a létrejövő vidékfejlesztési minisztériumról, az ezzel
kapcsolatos elképzelésekről, elképzeléseimről tájékoztatást adhatok.

Igyekszem olyan témákat érinteni, amelyek a bizottság profiljába esnek, hiszen a tárca
egy átfogó, nagy területet fog majd szabályozni, vinni, irányítani. Először arra gondoltam,
hogy néhány mondatot magamról mondanék.

Karcagon születettem 1963-ban, karcagi törzsgyökeres családból származom, egy
olyan vidékről, amely mindig a szabad paraszti gazdálkodás otthona volt, egy olyan vidékről,
amely mindig a magyarság szabadságküzdelmei mellett volt elkötelezett.

A családom mezőgazdálkodással, illetve jó néhány családtagom oktatással
foglalkozik, én vagyok az első jogász a családban. 1987-ben végzetem Szegeden.

1990 óta Karcag város polgármestere vagyok, a lakosság bizalmából dolgozom az
önkormányzatiság területén, két évtizedet töltöttem a vidékfejlesztésért, területfejlesztésért
dolgozó különböző testületekben, megyei, térségi, regionális szinteken.

Két ciklust töltöttem a Magyar Országgyűlésben, 1998 és 2002 között frakcióvezető-
helyettesi minőségben is dolgoztam. Azt hiszem, hogy ennyit talán erről a témáról elég
elmondani, és akkor rátérnék a tárcát érintő dolgokra.
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Ha a magyar vidékfejlesztés, az agrárium kérdésével akarunk foglalkozni, akkor
először fel kell mérnünk azt, hogy milyen helyzetben van ma a magyar vidék, és a
legfontosabb kihívás jelenleg, amellyel az ország, különösen az északi részén, de az Alföld
nagy területein, sőt más részeken, a Dunántúlon küzd, az az árvíz, belvíz, a rendkívül nagy
csapadék által kiváltott szükséghelyzet. Azt hiszem, hogy ezzel mindenki tisztában van, hogy
erre valamilyen megoldást kell találni, hiszen az elmúlt napokban, hetekben az árvízzel a
gátakon, a falvakban nagy küzdelmet vívtak tízezrek. Erről a helyről is szeretném
elismerésemet kifejezni mindazok részére, akik erőt, fáradtságot nem kímélve igyekeztek
menteni azt, ami menthető. Nagy szerencse, hogy emberéletet nem követelt a természeti
csapás, ami sújtott bennünket, de bizony az anyagi károk jelentősek. Ezeknek a felmérésével
még foglalkoznunk kell, és meg kell találnunk a megoldást arra, hogy ilyen helyzetbe ne
kerüljünk.

Azt hiszem, hogy a polgári kormány idején megvolt az eltökéltség, a szándék arra,
hogy miként lehet az árvízi védekezést, az árvízi helyreállítást végezni, biztos vagyok benne,
hogy ez az elkövetkező időszakban is fontos feladat lesz számunkra, de meg tudunk ezzel a
feladattal birkózni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogyha a magyar vidéket nem ebben az aktuális
pillanatban tekintjük, hanem összességében, az elmúlt évek történéseire is figyelemmel, akkor
megállapíthatjuk azt, hogy aki ma Magyarországon beül, akár itt Budapesten a kocsiba, vagy
megérkezik repülőgéppel és utána elindul vidékre, akkor, ha lekanyarodik a főutakról,
elhagyja a nagyvárosokat, megyeszékhelyeket, rossz utakon zötykölődhet, megérkezve a
falvakba, üres házakat, gazos portákat talál. Üres iskolák, bezárt közintézmények fogadják, a
vasút hol jár, hol nem jár, egyes sínek közét már benőtte a fű, állatot alig tartanak a magyar
falun. A magyar gazdálkodók elkeseredettek. Lehet sorolni ezeket a szomorú jelenségeket,
amelyek azt mutatják, hogy nagy bajban van a magyar vidék.

Én jártam olyan tiszai faluban, Heves megye déli részén, ahol a kétemeletes,
valamikor virágzó falu büszkeségét jelentő általános iskola a bezárás rémével küzd, ahol már
alig vannak gyerekek. A népesség elvándorlása, a gazdasági hanyatlás, az elszegényedés
egészen elkeserítő és a magyarság jövendője szempontjából nagyon borús képet mutat.

Nem csak a falvak vannak bajban, a vidéki városok és lassanként a megyeszékhelyek
is azzal szembesülnek, hogy a népességmegtartó erő, a foglalkoztatási lehetőségek nem
nyújtanak perspektívát a fiataloknak, elmennek külföldre. Gyurcsány Ferenc mondta is, hogy
el lehet menni, akinek ez nem tetszik, és sajnos azt tudomásul kell venni, hogy sokan vették a
vándorbotot, alig van ma Magyarországon olyan család, akinek vagy rokona, vagy egy
szomszédja, egy jó ismerőse ne külföldön keresné a boldogulást.

Az egyik ilyen rémisztő jel volt számomra, amikor Szegeden egy rádiós vetélkedőn a
fődíj egy írországi kitelepülés volt a gyerekek óvodáztatásával, repülőjeggyel, transzferrel és
állással együtt. Azt hiszem, hogy a vidéknek, Magyarországnak más utat kell választania, nem
lehet az ország kiürítése a cél, olyan gazdaságpolitikára, vidékfejlesztésre, területfejlesztésre
van szükség, amely a magyar embereknek magyar földön biztosítja a megélhetést, a
megmaradást. Emellett köteleztem el magam és ez ügyben szeretnék dolgozni.

Azt hiszem, hogy minden tárcára jut feladat ennek a kihívásnak a megválaszolására. A
vidékfejlesztési minisztérium fő célkitűzése az lesz, hogy az agrárium és a vidékfejlesztés
viszonyát, mint a rész- és egész viszonyát, összefogja, harmonikus keretek közzé illessze. Ez
azért is fontos, mert a környezetvédelem, a vízgazdálkodás, az agrárium, az
élelmiszerbiztonság, a vidékfejlesztés egységes egészet képez, hiszen annak a tájnak a
részesei vagyunk, ahol ezek a folyamatok zajlanak, ahol állami beavatkozásra, hatósági
közreműködésre szükség van, ezt igényli valamennyi szereplő.

A szereplőkre, ha rátérünk, hiszen vidéken élek, vidéken élünk, ha feltesszük a
kérdést, hogy mit hiányolnak a gazdák – nagyok és kicsik -, mit hiányolnak a vidéken élők,



- 7 -

akkor az egyik dolog az, hogy nincs jövőkép a magyar vidék előtt. Nincs igazi agrárpolitika,
nincs igazi érdekvédelem, hiányzik a gazdálkodáshoz a kedvező jogi gazdasági környezet;
igazából gazdaságpolitika sem volt az elmúlt időben, nem volt igazán jó adópolitika, nem volt
rendszerbe szervezve az államnak a gazdasági, politikai elképzelés rendszere. Bizonytalan a
jogi szabályozás. Azt sem tudják a gazdálkodók, a vidéken élők, hogy mi lesz holnap. Ennek
aztán következménye az, hogy eltűnik az utánpótlás, a fiatalok elvétve választják a
mezőgazdaságot, a vidéki vállalkozást, elvándorolnak. És egy nagyon fontos dolog az, hogy
elvesztettük a piacunkat is, a mezőgazdaság elvesztette a hazai piac jelentős részét, nem védi
meg őket az állam.

Mi lehet ehhez képest a mi célunk? A legfontosabb dolog az, hogy a vidék legyen
versenyképes – ne csak üzleti értelemben legyen versenyképes, hanem mint életforma. A
versenyképesség nemcsak gazdasági kategória vagy valamilyen tőkeérdek, a versenyképesség
életminőséget is kifejez. Jogos a kérdés, hogy ha valaki Budapestet összehasonlítja
valamelyik abonyi kisfaluval, akkor ez nem-e valami ilyen fantázia kategóriába tartozó,
amikor azt mondjuk, hogy a vidék legyen versenyképes minden szempontból a nagyobb
városokkal. Ha megnézzük a nyugati példákat – lesz még jó néhány olyan pozitív példa,
amelyre szeretnék hivatkozni -, akkor látszik az, hogy egy olasz, osztrák, egy német vagy egy
francia vidék: egy Provence, egy Pó völgy, egy Alpok vidéke versenyképes mondjuk Béccsel,
a francia nagyvárosokkal Marseille-el, Rómával. Hiszen az életminőség, a termelési
lehetőségek, a helyi piacok, a gazdaságnak a sokszínűsége, a környezeti állapotok kiugróan
jók, mert fontosnak tartják mindezt az ott élők, hogy jók legyenek, az állam pedig támogatja
őket ebben. Meg kell fordítanunk a hanyatlást és meg is tudjuk tenni, hiszen ha mások
képesek voltak rá, akkor ez nekünk sem lehet lehetetlen.

A vidék azért is fontos, mert a magyarság fennmaradása szempontjából –
visszatekintve 1100 éves történelmünkre - látszik, hogy ott lehetett túlélni a nehéz történeti
korokat, sőt ha a vidék jó állapotban van, ott túl lehet élni a válságokat is: anyagilag is,
lelkileg is, közösségeinkben is túl lehet élni. Válságok pedig vannak és a mostani is példa
arra, hogy bizony igencsak megrázza azokat az országokat, azokat a társadalmakat, akik nem
készültek fel a kivédésére. Ahhoz pedig, hogy a vidék versenyképes legyen, kulcsfontosságú a
munkahelyteremtés, a foglalkoztatás, megélhetést kell adni az embereknek. Ehhez pedig az
kell, hogy a tulajdonosok Magyarországát kell megteremtenünk. Nagyon fontos az, hogy
olyan saját földjükön gazdálkodó, saját üzemekkel rendelkező réteg erősödjön vidéken, aki az
értékeket fenntartja, aki kötődik ahhoz a tájhoz, aki egyfajta tulajdonosi szemlélettel
generációk távlatában gondolkozva vigyáz a környezetre, a vízre, a földre, amit művel, vigyáz
azokra a népi hagyományokra, ételekre, finom italokra, amelyek a magyar kultúrának a részei,
vigyáz arra a miliőre, amelyet megteremtett. A kunsági egyébként mindig ilyen vidék volt,
ahol kizárólag a kis szabad birtokosok éltek és dolgoztak.

Meg kell néznünk az eszközöket, ha a célokat meghatároztuk, hogy milyen
eszközökkel rendelkezünk. Ebben a viszonylatban segítőink az eligazodásban azok a
támpontok, azok a fórumok, azok a konzultációk, tudományos és szakmai teljesítmények,
amelyekre a magyarság támaszkodhat. Hiszen ha átnézzük a konferenciák anyagait, ezerszer,
százszor letette már a voksot a magyar közélet a vidék megmaradása mellett, rengeteg jó
elképzelés fogalmazódott meg - a mi feladatunk az, hogy ezeket átültessük a gyakorlatba.

Rendelkezésre áll a kormányprogram, amely azonos a választási programunkkal,
ennek a végrehajtásához az Országgyűlés bizottságainak, a különböző társtárcáknak a
jövőbeni együttműködésére számítunk. Az Országgyűlés döntései is megalapozzák ezt, hiszen
az agrárium, a mezőgazdaság nagymértékben osztozik az ország egész gazdaságának a
sorsában, nagyon fontos, hogy olyan szabályzórendszerek szülessenek, amelyek kedvezőek a
számunkra, illetve bele kell szólnunk a különböző egyeztetések során a normák kialakításába.
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Fontos az, hogy a minisztérium, mint az állami akarat megtestesítője, a nemzeti
érdekek kifejezője legyen kifelé a külpolitika irányába éppúgy, mint befelé az ország irányába
is. Nagyon fontos az, hogy kinyissuk a kormányzást az emberek felé, gyűjtsük össze azokat a
véleményeket, amelyek megfogalmazódtak és hasznosítsuk azokat, amelyek már a korábbi
alkalmakkor összegyűltek. Tehát összegezve: egy új típusú nemzeti összefogás kell, az
emberekkel együtt kell kormányozni.

Az új tárca feladatairól szeretném elmondani azt, hogy a minisztérium feladatai a
következők: a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás, a többfunkciós
mezőgazdálkodás, a vidékfejlesztés, valamint a biztonságos és minőségi élelmiszer-ellátás
szabályozása, a fenti célokat szolgáló biológiai alapok, agrártermelés, erdő-, hal- és
vadgazdálkodás, agrárkörnyezet-gazdálkodás, térképészet és föld-, növény- és talajvédelem,
növény- és állategészségügy, élelmiszeripar, élelmiszerpiac és élelmiszerlánc-felügyelet, a
vidéki közösségek életminőségének javítása, az agrár- és élelmiszergazdaság, a vidéki
gazdaság versenyképességének növelése, a vidéki, a helyi gazdaság és társadalom
megerősítése, a munka- és megélhetési lehetőségek szélesítése. A környezet védelmét, a
természet megőrzését, a víz- és vízgyűjtő gazdálkodást, valamint a vízkár-elhárítást szolgáló
programok, rendszerek és intézmények központi irányítása. A szellemi infrastruktúrát jelentő
kutatás-fejlesztés, innováció, szakoktatás, felnőttképzés rendszerének megteremtése és
irányítása, a felsorolt területeket érintő kül- és belkapcsolatok, a társadalmi párbeszéd
kiszélesítése, csakúgy, mint a célok megvalósítását szolgáló jogalkotás.

Ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, mert (A hangosítás meghibásodása miatt
pár másodpercig a miniszterjelölt beszéde nem hallható.)

ELNÖK: Egy pillanat türelmet kérünk, amíg megérkezik a segítség.

DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszterjelölt: Tisztelt Bizottság! Akkor
folytatnám a minisztérium ismertetésével, ugyanis nem a korábbi hagyományos minisztériumi
struktúrában fog majd dolgozni az adott terület. Tehát a vidékfejlesztési minisztériumnál lesz
közigazgatási államtitkár, politikai államtitkár, aki a parlamenti dolgokat fogja vinni, illetve a
környezetvédelem külön politikai államtitkár irányítása alatt lesz, ahol a környezetvédelem,
természetvédelem és a vízügyi terület található. A vidékfejlesztés politikai államtitkári
irányítás alatt lesz. Az agrárium szintén politikai államtitkár irányítása alá fog tartozni, illetve
az élelmezés-egészségügy szintén politikai államtitkári irányítás alatt fog majd működni.
Tehát így fog felállni az új tárca.

Ez összhangban van azokkal a feladatokkal, amit már az előbb elmondtam, és az egyes
területek összefogó szakmai és a más területekkel történő összehangolt tevékenységét is
biztosítja.

Voltak arról viták, hogy mennyire előnyös, hogyha ilyen minisztériumok állnak föl.
Én azt hiszem, hogy azért vannak történelmi előzmények a magyar közigazgatásban arra,
hogy hatékonyan lehetett úgy kormányozni, hogy viszonylag kevés tárca volt. Mindig
dilemma a nagy szervezeteknél a hatékonyság, esetleg a szervezetek közötti rivalizálás, a
diszfunkciók, a különféle modellek mindig keresték a megoldást erre. Én azt hiszem, hogy a
legfontosabb az, hogy egy szervezet, egy minisztérium vagy egy kormány átlátható legyen,
kerüljenek felszámolásra a párhuzamosságok és a belső egyeztetési lehetőségek pedig
hatékonyak és gyorsan rövidre zárhatók legyenek.

Nagyon fontos az is, hogy a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás
egy helyre kerülése megteremti a lehetőséget a különböző érdekek összehangolására, hiszen
itt nem lehet csak szembenálló felekről vagy szembenálló érdekekről beszélni. A
környezetvédelem, a természetvédelem, a mezőgazdaság közös nevezőre hozása
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megteremthető. Erre jó példa az, hogy a vidéki emberek számára ezek nem hordoznak
kibékíthetetlen ellentétet.

Nagyon szép szülői örökségeim vannak, hiszen édesapám agrármérnök, édesanyám
agrártechnikus, nagyapám is gazdálkodó volt. Mindig vigyáztak a természetre, nem
vegyszereztek túl, lehetőleg nem is használtak vegyszert, azt a fogalmat, hogy szemetelés nem
is ismerték, és megbecsülték a természet adományait, a madarakat, vadállatokat, a ritka védett
növényeket, sőt mindig fordítottak arra gondot a vidéki emberek, hogy a kivesző, például
növényfajtákat megőrizzék, hogy mindig legyen belőle néhány a következő generáció
számára is. Tehát azt hiszem, hogy megteremthető a harmónia és régen nem lenne már az
Alföldön például túzok, ha az ott élő emberek nem vigyáznának rá úgy, mint féltett kincsükre,
vagy a gólyára vagy a fecskére.

Tehát azt hiszem, hogy itt az agráriumnak a környezetvédelmi, természetvédelmi
érdekekkel való összehangolása megoldható.

Nagyon fontos az, hogy egy egységes környezethasználati rendszert tudjunk
kialakítani, ahol valamennyi érdekre figyelemmel tudunk lenni.

Az új tárca felépítésével kapcsolatban szólni kell azokról a szervezetekről is, amelyek
ide tartoznak, hiszen egy hatalmas államigazgatási, közigazgatási struktúra van az adott
területen. Fontos célkitűzésünk az, hogy egy szolgáltató közigazgatás valósuljon meg, amely
a magyar emberek érdekeit képviseli. Rendkívül fontos az, hogy az állam legyen pontos fizető

partner. Sokat kell várni manapság az állami pályázati forrásokra, hogy megérkezzenek, az
agrártámogatásokra. Az állam gyakran hosszabbítgatja a határidőket, szabályokat alkot,
amelyeket ő nem tart be. Ennek egyszer s mindenkorra véget kell vetni.

Ezzel összefügg a bürokrácia csökkentése, egyszerű szabályokat, jól látható, jó
rendelkezéseket kell hozni. Én őstermelő is vagyok, hát, amikor egy másfél oldalas
tájékoztatót kaptam arról, hogy egy őstermelőre nagyjából milyen szabályok vonatkoznak,
akkor elgondolkoztam mint szakvizsgázott jogász, hogy vajon abból mit ért meg az átlag
őstermelő. Túlbonyolított, felesleges normákkal kell küzdenünk. Ezeknek egy része csak arra
jó, hogy a különböző hivatalok létjogosultságát indokolja. Ezeknek a szabályoknak jelentős
részét azért alkották a korábbi kormány időszakában, hogy meg lehessen büntetni a
gazdálkodókat vagy éppen, akit meg akarnak büntetni. Tehát ezzel a gyakorlattal szakítani
kell.

Erre az egyik legjobb példa ez a legutóbbi alkalmi munkavállalói szabályozás, ami
teljesen túlbonyolított, diszfunkcionális, felesleges.

A tárcát érintő dolgok után szeretnék a mezőgazdasággal összefüggő néhány kérdésről
beszélni, hiszen ez a bizottság fő rendeltetése, és azt hiszem, hogy mindenki kíváncsi arra,
hogyha a célokat kitűztük, az eszközöket áttekintettük, akkor milyen gyakorlati lépéseket kell
megtennünk.

Az megállapítható, hogy a magyar agrárium nehéz helyzetben van, azt hiszem, ezt
mindenki tudja. Elmondható az is, hogy az Európai Unió csatlakozásvesztesei lettünk. Ez egy
teljesen abszurd dolog, hiszen Európában kevés ország van nálunk jobb helyzetben a földrajzi
adottságok tekintetében. Kiváló termőföld, jó éghajlat, nagyon sokféle növény termelhető,
gazdag állattartási hagyományaink voltak. Tehát minden feltétel adott volt, hogy
eredményesek legyünk. Ma ott tartunk, hogy a legjobb földű kistérségek jelentős része a
leghátrányosabbak közé sorolt, ami teljesen abszurd. És azok a dolgok, amiket elmondtam a
beszámolóban az elején a vidék állapotáról, azok mindennél beszédesebben mutatják azt,
hogy valami nagyon el van rontva.

A legfontosabb kérdés a föld kérdése, hiszen akié a föld, azé az ország. Erről számos
vita, polémia volt az elmúlt időszakban, mindenképpen fontos az, hogy a külföldieknek szóló
földeladással összefüggésben a moratóriumot meghosszabbítsuk. Ennek érdekében a
tárgyalásokat le kell folytatni.
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Az is fontos, hogy a külföldiek földszerzésével kapcsolatos szabályok olyanok
legyenek, amelyek európai uniós konformitást hordoznak.

A spekulatív célú földszerzést ki kell zárni a rendszerből és olyan védelemben kell
részesíteni a magyar földtulajdonosokat, a magyar állampolgárokat – ahogy említettem: EU
konform megoldással – mint ahogy ezt Ausztria, Németország vagy Franciaország teszi.
Nagyon fontos az, hogy föld abban a körben hasznosuljon, akik tényleg gazdálkodni akarnak,
akik az életüket hozzákötik a vidékhez, családi gazdálkodással foglalkoznak, akik ezen a
területen hosszú távú elképzelésekkel rendelkeznek. Ennek érdekében 10 éves agrárprogramot
szükséges készíteni, hiszen az egyik legnagyobb probléma az, hogy nincsen jövőkép, nincsen
kitapintható elképzelés jelenleg a mezőgazdaság előtt, ezt az agrárprogramot még az idén el
kell majd kezdeni készíteni és remélem, hogy a jövő év elejére ez már megtárgyalásra
alkalmas lehet. Itt valamennyi érintett véleménye fontos számunkra, valamennyi ilyen
véleményre kíváncsiak vagyunk.

A föld után a következő dolog a piac kérdése. Hiszen nagyon szép és jó az, hogy lehet
termelni, ezzel nincsen is gond, a magyar emberek, a magyar vállalkozó gazdák jól tudnak
termelni, kiváló termékeket állítanak elő, de a piac egyre nehezebben megtartható számunkra,
a jelentős részét el is veszítettük. Ki kell tehát mondani, hogy a magyar mezőgazdaság
számára a legfontosabb piac a hazai piac. Ahhoz, hogy itt pozícióinkat visszaszerezzük,
néhány kitörési pontot kell találnunk és ezeket kell erősítenünk állami eszközökkel is. Az
egyik a helyi feldolgozás, értékesítés területe, ahol a termelő közvetlen kapcsolatba léphet a
vásárlóval, kikerüli a multikat, kereskedőket és jó minőségű, egészséges magyar terméket tud
kínálni a vevőknek.

Nagyon nagy jelentősége van a hungaricumoknak, hiszen olyan értékek, amelyeket
védenünk kell – jogszabály által is védenünk kell – és helyzetbe kell hoznunk azokat, akik
nem ritkán nehéz körülmények között tesznek meg mindent azért, hogy a magyarság
büszkeségét jelentő állat- és növényfajták megmaradjanak. Emellett a bioenergia terén
megnyilvánuló lehetőségekre is oda kell figyelnünk, hiszen a mezőgazdaság régen teljesen
önellátó volt, még 10-15 évvel ezelőtt és mára kiszolgáltatottá vált a különböző nagy
cégeknek. A függőségnek a csökkentésében az egyik lehetőség a bioenergia hasznosítása,
ugyanakkor nagyon meg kell néznünk azt, hogy milyen termékeket, milyen melléktermékeket
hasznosítunk erre a célra. Fontos lehet a biogazdálkodás, amely Nyugat-Európában egy
feljövő ágazat, nálunk egy darabig reményteljesen gyarapodott, most megállt a térhódítása.

Nagyon fontos a külső piacok megtartása, megszerzése is, illetve új piacok feltárása.
Itt az egyik lehetőség a Kárpát-medencei gazdasági tér felépítésében rejlik, hiszen a Kárpát-
medence egy természetes földrajzi, kulturális egység, ahol magyarok milliói élnek a
határokon túl, ezt mindenképpen célszerű kihasználni, ez egy olyan lehetőség, amivel élnünk
kell. További lehetőségünk az orosz és a kazah piac, az arab világ, illetve általában a
harmadik világ, ahol az elkövetkezendő időszakban nagy élelmiszerszükséglet várható.

A piac mellett, illetve a piac megtartása, a piacok megnyerése szempontjából nagyon
fontos a feldolgozási szintnek a növelése. Jelenleg a magyar mezőgazdaság egyik fő
problémája az, hogy döntően alapanyag termelő, a feldolgozás a külföldiek kezén van, vagy
egyáltalán alapanyag formájában kerül ki a megtermelt érték az országból. A feldolgozás
közvetlen összefüggésben van az értékesítéssel is, amikor a termelő önmaga mozdul el a
feldolgozás irányába és itt pályázati támogatásokkal is az állam tud segíteni. Ezzel függ össze
a növénytermesztés, állattenyésztés felborult arányának a helyreállítása, hiszen, ha a
feldolgozottsági szintet tudjuk növelni, akkor a növénytermelésből a takarmányt az állatokkal
feletetve húsáru formájában tudjuk értékesíteni, exportálni, azt hiszem, hogy ezek egymásra
épülő dolgok.

Tisztelt Bizottság! Összegezve az elképzeléseket, elmondható az, hogy olyan sokszínű
mezőgazdaság kell, olyan sokrétű mezőgazdálkodás, környezet- és tájgazdálkodás szükséges,
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amely úgy állít elő értékes, a természetet a lehető legkevésbé terhelő egészséges
élelmiszereket, hogy közben megőrzi talajainkat, ivóvízkészleteinket, lakókörnyezetünket,
természeti és táji értékeinket. Ehhez pedig sok kis- és közepes méretű birtokra épülő,
változatos termékszerkezetű mezőgazdaság kell, amely nagyszámú munkahelyet tud
teremteni, és így távlatokat tud nyitni a vidéki társadalom megmaradásához.

Ma dominál az alapanyag termelés, ezt említettem. Azért, hogy ebből a helyzetből
elmozduljunk, fontos a termelői szerveződések, szervezetek erősítése. Egy érdekes adat az,
hogy ma az agrárvertikum nyereségének 10 százaléka marad a gazdáknál, a többi kikerül a
kereskedőkhöz, feldolgozókhoz, szállítókhoz, tehát jóformán minden nyereség elkerül a
területről. Ha megnézzük azt, hogy nyugaton a gazdák jövedelme hogy áll össze, akkor
látszik, hogy ez négy forrásból származik. Egyrészt megvan természetszerűleg a termelésből
származó bevétel, emellett nagyon jelentős a termelői tulajdonban lévő beszerzési és
értékesítési integrációk jövedelme, annak a visszaosztása. Ez Magyarországon szinte teljesen
hiányzik.

Emlékszem arra, hogy egy pár évvel ezelőtt, amikor egy francia farmerrel
beszélgettem és megkérdeztem, hogy neki honnan vannak a jövedelmei, elmondta ezt is, hogy
ilyen különböző vágóhidakban, kereskedelmi szövetkezetekben van benne, és megkérdeztem,
hogy hányban van benne, nem tudta megmondani, első nekifutásra nem ment. Tehát minden
termék, amit ő előállított, a pulykától a szőlőig, a búzától a tyúkhúsig, minden terméknél
valamilyen termelői tulajdonú értékesítő szövetkezetben vagy szervezetben volt benne. Ez
Magyarországon hiányzik. Ezen, ha nem tudunk változtatni, akkor a vidék megtartó
képességével nagyon nagy gondok lesznek.

A harmadik forrás a vidéki kiegészítő jövedelmek kategóriája, ez a falusi turizmus és
néhány más kisebb szegmens, bár vannak olyan területek, ahol ez nagyon jelentős. Itt fontos,
hogy olyan adószabályozás legyen, ami ezt a területet védi.

És végül a negyedik az agrártámogatások területe. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a
második pontban említett termelői tulajdonban lévő beszerzési, értékesítési integrációknál
előrelépést tudjunk tenni. Itt a TÉSZ-ek helyzete az, ami odafigyelést igényel, akkor tudnak
ezek az integrációk megerősödni, ha állami támogatást, európai uniós támogatást tudnak
maguk mögött. Ez eddig is működött adott területeken, de nem volt a célok közé sorolva, azt
hiszem, hogy ezen változtatni kell.

Nagyon fontos az, hogy többféle termékkel tudjunk a piacon megjelenni. Ha ma
végigmegyünk a magyar határon, néhány gabonafajtán kívül: kukorica, búza, árpa,
napraforgó, repce, gyakorlatilag ezeket a növényi kultúrákat látjuk, egyre kevesebb növényt
termelünk egyre nagyobb területen. Ez kiszolgáltatottá teszi a termelőket és a feldolgozókat
is. Olyan növények tűntek el, amelyek korábban elterjedtek voltak, meg kell ezeket
keresnünk. Mondok itt azonnal egy példát, a kölest például; fűszernövényeket,
haszonnövényeket lehet termelni, zöldséget, gyümölcsöt, amelyek bővítik a kínálatot és
ezáltal kevésbé kiszolgáltatott helyzetbe tudnak kerülni a termelők.

Nagyon fontos az agrármarketing kérdése, amely teljesen eltűnőben volt az elmúlt
években - itt akár a külföldi, akár a belföldi agrármarketing nagyon fontos. Csak egy példát
mondok erre. Rengeteg főzőverseny, rendezvény van országszerte, már minden településnek
van ilyen rendezvénye – Karcagon a birkafőző verseny ilyen egyébként –, ezeknek a
támogatásán, helyzetbe hozásán termelők, illetve profilok sorsa is múlhat. Én biztos vagyok
abban, hogy a békéscsabai kolbászfesztiválon ipari mennyiségű hús kerül közvetlen
értékesítésre vagy elfogyasztásra; de ez érvényes a Balaton környékire és más turisztikai
centrumokra is, ez egy olyan lehetőség, amivel élni kell - és az is hozzátartozik, hogy a
külföldi turisták nagyrészt a magyar konyha miatt jönnek Magyarországra, ez az agrárium
számára is fontos kitörési pont.
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Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha a vidékfejlesztés részének
tekintjük az agráriumot, akkor közel vagyunk ahhoz az igazsághoz, hogy a magyar vidék ma
nem kizárólag a mezőgazdaságból él, olyan komplex programok kellenek, amelyek azok
számára is perspektívát adnak, akik más részen, más területen dolgoznak.

Ahhoz, hogy az elvándorlást megelőzzük, hogy munkahelyeket teremtsünk, nagyon
fontos az, hogy a vidék egészségügyi ellátásban, biztonságban, amely kulcskérdés, a
közbiztonságban, de oktatásban, pihenésben, az épített környezetnek a védelmében éppúgy
versenyképes legyen, mint például a közlekedésben, ahol az út- és vasútállapotaink
elszomorítóak.

Nagyon fontos a kulturális örökség védelme is. Ahhoz, hogy a vidéki közösségek
megmaradjanak, hogy a jövő generációk is perspektívát találjanak bennük, hogy a termelési
kultúra fennmaradjon, az ápolt vidéki környezet, ahhoz ezeket a feladatokat is kiemelten
fontosnak kell tartanunk. Nagyon fontos az, hogy támogatást kapjanak a helyi termékeket
árusító boltok. Ma Franciaországban nincsen olyan nagyobb város, ahol ne lenne olyan üzlet,
ahol helyi borokat, lekvárokat, kenyeret, húsárut, sajtot lehetne kapni. Mindenhol van ilyen
üzlet. Magyarországon nem tudom, tudunk-e ilyen helyet, ahol van ilyen üzlet. Én még nem
találkoztam vele, pedig biciklivel járom az országot már vagy 30 éve, de nem tudok egyetlen
ilyen helyi értékeket, helyi érdekességeket vagy helyi termékeket árusító boltot sem. Még
népművészeti üzletek vannak imitt-amott, ahol nem ölte meg őket a konkurencia, de az, hogy
helyi termékeket árusító üzletlánc vagy ilyen üzletek nincsenek, ez egy olyan dolog, amire
oda kell figyelnünk, és azt kormányzati támogatással is elő tudjuk segíteni, hogy egy ilyen
fejlesztési folyamat beinduljon.

Nagyon fontos az, hogy a magyar kereskedelmi láncok is helyzetbe kerüljenek, hiszen
van néhány, ez egyértelmű nemzeti érdek, ott még mindig sok magyar termék található.

A vidéki örökség továbbvitelében, a jövő generációk megmaradásában, a falvakban,
vidéki városokban nagyon fontos az, hogy a fiatal gazdák lássanak perspektívát az ott
maradásban. Ez a gazdaságátadási támogatás, új gazdaságok irányítása, földdel való ellátása
kiemelt nemzeti érdek. Ebben egyébként nyugati minták is állnak a rendelkezésünkre.

Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a helyi gazdapiacok is, a helyi feldolgozás és
értékesítés termékeit ezeken keresztül lehet eljuttatni közvetve a fogyasztókhoz.

Ausztriában vagy Németországban, hogyha valaki kirándul, akkor láthatja, hogy
vasárnap minden városnak a főterén ott vannak a helyi gazdálkodók az adott közösség
megbecsült emberei. Nyilvánvaló, hogy itt a magyar fogyasztóktól is egy elkötelezettebb
szemléletmód kell, hogy ne a külföldi termékeket vegyék, hanem a magyar előállításúakat.

Tisztelt Bizottság! Néhány további dologról szeretnék még említést tenni. Az egyik az,
hogy a vidékfejlesztésben komoly lehetőség van a közmunka terén, illetve a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásában, itt különösen a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi
területekre gondolok. Itt a közmunkaprogramoknak az átirányítása – azt hiszem, hogy –
mindenképpen szükséges lesz és célszerű. A pályázati rendszereknél a nagyon bonyolult,
jelenlegi szisztémáról át kell térnünk egy egyszerűsítettre. A jelenlegi rendszer nagyon
bonyolult, rendkívül hosszú. Olyan pályázatok vannak, hogy egy teljes önkormányzati ciklus
az átfutási ideje. Tehát ezen mindenképpen változtatni kell. Nem lehet látni egy pályázatnak
az elejénél, hogy mikor lesz a vége.

Az állami támogatásoknál, gazdasági támogatásoknál, vállalkozási jogszabályoknál
figyelemmel kell lenni arra, hogy vidéken a szolgáltatás, az oktatás és a kultúra területén is
legyenek vállalkozások, illetve ezek a tevékenységek is erősödhessenek.

Élelmezés-egészségügy, amit még szeretnék itt érinteni. Lassanként azt hiszem, hogy
az idő végére érek, amely rendelkezésemre áll. Az élelmezés-egészségügy nagyon fontos
terület, összhangban van a fontossága a belső piac megtartásával, illetve a gazdasági
termeléssel, hiszen hiába termel a magyar gazda egészséges, jó élelmiszert, hogyha közben
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Európa élelmiszerhulladék-lerakó helye vagyunk és beszállítanak ide mindenféle bizonytalan
eredetű mézet, húst, s a többit. Itt nagyon fontos, hogy a jogszabályok kerüljenek betartásra. A
szigorítás az európai gyakorlat szerint legyen. Nem véletlen az, hogy onnan idehozzák ezeket
a dolgokat, nyilván ott szigorúan betartják azokat a jogszabályokat, amelyek kötelezőek, és
amelyek nálunk is megvannak. Itt különösen a fekete húspiac egy érdekes történet, amit át
kell majd tekinteni.

Nekem az a meggyőződésem, hogy egy olyan filozófia kell, amelynek az a lényege,
hogy legalább akkora védelmet kell nyújtani a hazai gazdaságoknak, mint amit más európai
uniós tagállamok a saját gazdaságuknak. Ebben a szellemben kell az élelmezés-egészségügy
dolgait kezelnünk.

Szándékosan hagytam a sor végére az európai uniós agrárpolitikát, hiszen ez egy
rendkívül fontos terület számunkra. Az agrártámogatásokat az Európai Uniótól kapjuk,
enélkül a magyar mezőgazdaság még nagyobb bajban lenne, mint most van.

Augusztusig kell kialakítani a közösségi agrárpolitikával kapcsolatos magyar
álláspontot, és az rontja a helyzetünket, hogy bár voltak eredményes, illetve sok munkát
felvonultató érdekképviseleti akciók a korábbiakban, de az Európai Unión belül az a kép
alakult ki Magyarországról, hogy Magyarország egy, az érdekeit nem képviselő, súlytalan
ország, és hát ezen most kell változtatnunk. Az, hogy 2011 első félévében elnöki tisztet tölt be
Magyarország, egy nagy esély arra, hogy jó agrárdiplomáciával a magyar érdekeket tudjuk
képviselni, és az országot megillető rangot kivívjuk, illetve megőrizzük.

Azt hiszem, hogy itt nagyon fontos egy új agrárdiplomáciai arculat, amelynek a
lényege az, hogy Magyarország egy egyeztető, kompromisszumkész és hatékony képviseletet
ellátó ország. Ez azért is kell, mert az Európai Unióban nem a direkt érdekképviselet, hanem
az egyeztetések, kompromisszumok útja az, amely hatékony. Ennek érdekében kell majd az
egyeztetéseket lefolytatnunk valamennyi európai uniós tagállammal.

Fel kell mérnünk a többiek véleményét, és azzal tisztában vagyunk, hogy az Európai
Unió válasz előtt áll több kérdésben, így a világpiacon történő alkalmazkodás kérdésében,
illetve az agrártámogatások ehhez kapcsolódó kérdésében is.

Nagyon fontos az, hogy a direkt támogatás, az agrártermelésre eső támogatások
maradjanak meg, tehát Magyarország támogatása ne legyen kisebb, és hát ugyanez a cél a
vidékfejlesztési támogatásoknál is, sőt azt lehetőleg növelni kellene. Ez egy nagy dilemma és
meglátjuk, hogy kikkel lehet majd szövetkezni ebben az ügyben.

Tisztelt Bizottság! Összegzésként el szeretném azt mondani, hogy a gyakorlati
kivitelezés értelmében, hiszen az elképzelések, tervek vázlatosan ismertetésre kerültek, egy
cselekvési tervet szeretnénk majd készíteni – lehetőleg egy hónapon belül – a tárca átvételét
követően azért, hogy utána egy komoly, felelősségteljes logika mentén dolgozzunk.

Én kérem abban a bizottság segítségét, hogy hatékonyak legyünk a munkában, és az
eredmények, amelyeket elérünk, azok a vidék megmaradását, a vidék felvirágzását szolgálják.

Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy Magyarország megmaradjon, újra kell
teremtenünk a magyar életet, a vidéki magyar világot. Ebben kérem a segítségüket.
Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úrnak az előadását. A bizottság tagjainak
ezennel megnyílik a lehetőség vélemények, kérdések kifejtésére. Parancsoljatok!

Ellenzéki, majd kormánypárti képviselőknek felváltva fogok szót adni. Ficsor Ádám.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszterjelölt úrnak
pedig köszönjük szépen a bevezető előadást, tájékoztatót. Azt hiszem, hogy összességében, fő
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irányaiban és filozófiájában nagyon sok olyan pontot vetett fel, ami támogatható, támogatni
kell, nyilván ezt a bizottság részéről meg kell tenni, és nyilván az ellenzéknek is ebben
kritikusan, részleteket illetően, de a fő irányoknak egy jelentős részét alapvetően elfogadva és
támogatva kell – azt hiszem – politizálni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy van néhány olyan
kérdés, néhány olyan pont, amiben, mondjuk úgy, hogy nem volt teljesen egyértelmű a
miniszteri expozé, ezek közül szeretnék néhányra rákérdezni.

Az első felvetés a minisztérium szerkezetéhez igazodik. Azon belül szeretném azt
megkérdezni, hogy az erdészet melyik államtitkárságnál lesz majd; ha jól értem, ez itt a
parlamenten belül is kezd vitává válni, hogy melyik bizottság és milyen módon foglalkozzon
ezzel.

A másik pedig, hogy az iskolák, a mezőgazdasági szakképzés iskolái maradnak-e a
tárca fennhatósága alatt?

A harmadik pedig, hogy a Nemzeti Földalap, illetve a birtokpolitikáért felelős
szervezet a vagyongazdálkodási minisztériumnál, vagy pedig a tárcánál lesz-e, hogy ezekre a
kérdésekre lehet-e már választ kapni.

Maradva a szervezeti kérdéseknél. A miniszter úr egy támogatható irányt vetett fel
azzal, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, ez egy nagy kihívás nyilvánvalóan, de bízunk
benne, hogy ezzel majd az új vezetés eredményesen tud birkózni. Ennek ugyanakkor van egy
olyan stratégiai kérdése, hogy a kijelölt miniszterelnök úr egy konferencián arról beszélt,
hogy megyei szintű egységes kormányhivatalokra lenne szükség. Ugye nem kell úgy érteni,
hogy a mezőgazdasági szakigazgatás különböző szervezetei – akár a szakigazgatás, akár a
kifizető ügynökség – valamilyen centralizált, a tárca által nem kontrollálható nagyobb
szervezetbe fog bekerülni - ebben kérném, hogy nyugtasson meg minket, kijelölt miniszter úr.

Fontos felvetés és fontos kérdés volt a környezetvédelem és a mezőgazdaság
összhangja. Magam is ugyanazt a filozófiai elvet vallom ebben, amit miniszter úr
megfogalmazott, hogy a környezetvédelem és a mezőgazdaság az egymásra utalt, egymás
mellett kell élnie, ugyanakkor az elmúlt években azt hiszem, hogy – a különböző
tárcavillongások okán is - a mezőgazdasági termelők a környezetvédelmi ügyeket gyakran
inkább teherként élték meg. Különösen igaz ez azokon a területeken, amelyek a nemzeti
parkhoz közel gazdálkodtak, a Natura 2000 területek kijelölése kapcsán is gyakran úgy
éreztem személyesen, hogy mi nem voltunk elég hatékonyak a nettó zöld érdekekkel szemben
a gazdálkodók érdekének a képviseletében.

Szeretném úgy értelmezni a két tárcának az összeolvadását, hogy az újonnan létrejövő
csúcsminisztériumban alapvetően a mezőgazdasági orientáció olvasztja magába a
környezetvédelmi szempontokat, ez szerintem egy helyes dolog, és hangsúlyosan kell majd
megtennie nyilván a környezetvédelmi szempontokat. De legyen az világos, azt hiszem, hogy
itt a gazdák, a gazdálkodók, a vidéken élőknek az érdekei mentén kell ezt szervezni – ezt ön is
így látja, ön is így gondolja?

A következő kérdés és felvetés a földkérdéssel kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban három
dolgot szeretnék felvetni, illetve kérdezni.

Az egyik, hogy az egyik internetes oldalon - azt hiszem az agrármonitor.hu volt ez -,
egy olyan dokumentum található meg, ahol azt állítják ott a szerzők, hogy az a következő
kormánynak az agrárpolitikáját, vidékfejlesztését foglalja össze. Abban azt jelzik, és azt írják,
hogy az előhaszonbérleti sorrendben a volt haszonbérlő, a volt földbérlő megmarad első
helyen - ez igaz-e, ezt lehet-e így gondolni? Illetve az a százezer ember, több mint százezer
ember, százezer család, vidéki család, aki társas mezőgazdasági vállalkozásoknál dolgozik,
nekik akkor van stabil munkahelyük, ha ezeknek a vállalkozásoknak is a bérleti, földbérleti
rendszere és földbérleti viszonya, földhasználati rendszere stabil és megnyugtató – ugye
ebben is számíthatnak önre ezek a családok?
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A földbérlettel kapcsolatban szeretném azt megkérdezni, hogy végeztek-e abban
jellemzést, illetve kívánnak-e abban jogi elemzést végezni, mert ugyanebben a
dokumentumban olvasható, hogy a zsebszerződések ellen határozottan kívánnak fellépni, ez
azt hiszem, hogy több mint helyes és támogatható, ebben mindent meg kell tenni. Ugyanakkor
kérdésként vetődik fel, hogy tudnak-e majd kellően hatékonyan annak érdekében lépni - mert
ezt én így hallottam vissza már a tegnapi szavazás után -, hogy Ausztriában a kettős
állampolgársággal majd próbálnak azok, akik zsebszerződéssel akarnak földhöz jutni,
visszajönni és hamarabb birtokba kerülni – ezzel kapcsolatban tudnak-e majd valamilyen jogi
lépést tenni és az megnyugtathatóan rendezhető-e?

Mondta továbbá a miniszter úr, hogy a gazdaságokat földdel kívánja ellátni, fiatal
letelepülő gazdaságokat, ez szintén egy helyes cél, azt gondolom. Kérdezem, hogy mi az
földbázis, amit erre alkalmasnak gondolt, tehát az állami földterületeknek mekkora részét
gondolja értékesíthetőnek, milyen módon.

A következő kérdésem az lenne, amivel nagyon egyetértettem, mondta, hogy a piac
esetében a feldolgozási szint növelése, a növénytermesztés, állattenyésztés egyensúlyának a
helyreállítása egy fontos szempont. Az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében,
ismereteim szerint, jelen pillanatban is elbírálás alatt van állattartó telepeknek a pályázati
csomagja és élelmiszer-feldolgozó üzemeknek a pályázati csomagja. Ezekben – amennyire az
információim korrektek – több az igény, mint a rendelkezésre álló forrás. Jelezték, hogy az Új
Magyarország vidékfejlesztési programon belül forrásátcsoportosításokat kívánnak megtenni,
létezik-e, hogy ezekre a célokra is lesz pluszforrás, vagy esetleg ezek pont azok a célok,
ahonnan elvenni kívánnak forrást?

Az utolsó kérdésem arra vonatkozna, amivel szintén alapelvként egyet tudok érteni,
hogy a termelői tulajdonban lévő integrációk, termelők összefogását, a termelők
élelmiszerláncban minél nagyobb szerepet tudjanak képviselni – azt hiszem, hogy ez is egy
helyes törekvés. Ezzel kapcsolatban engedje meg, hogy abban a választókerületben, ahol én
indultam országgyűlési képviselő választáson, azzal kapcsolatban tegyek fel konkrét kérdést,
hiszen ott van két olyan szempont is, két olyan tényező is, ami ebből a szempontból izgalmas
lehet. Az ön képviselőtársa, megválasztott fideszes országgyűlési képviselő, a megválasztása
után is azt nyilatkozta, hogy lát arra esélyt, hogy a szerencsi cukorgyár ügye megfordítható, a
szerencsi cukorgyár újra nyitható. Az én szakmai ismereteim alapján ez nem így van, de
szeretném kérdezni, hogy ezt ön is így látja, ebben lehet-e bármit tenni, mert ez szerintem is
egy fontos támogatható és jó cél lenne.

A másik, ami ezzel kapcsolatos kérdés, hogy van Tokaj Hegyalján egy állami
tulajdonban lévő cég, a Tokaj Kereskedőház Zrt. Ez a cég ott több ezer helyi termelőt integrál,
az elmúlt években egy komoly fejlesztési programon esett át, és állami kézben maradt.
Garantálható-e az, hogy továbbra is állami kézben marad ez a cég?

Elnézést kérek, még egyetlen egy kérdésem lenne. Nemzeti támogatásokban tárgyalt-e
arról a kijelölt miniszterelnök úrral, hogy milyen mozgástér várható. Az ellenzék a korábbi
években többször felvetette, hogy a topakot teljes egészében ki kellene fizetni a
gazdálkodóknak, ez többször költségvetési mozgástér hiányában nem sikerülhetett.
Számíthatunk-e arra, tudott-e úgy megegyezni a kijelölt miniszterelnök úr, hogy lesz olyan
nemzeti költségvetési mozgástér, amiből ez, illetve az a sok, egyébként összességében
támogatható cél, amit felvázolt, finanszírozható lesz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért az több mint érdekes, mint egy volt minisztertől,
hogy olyant kérdez, amit volt minisztertársa, Gráf József, a cukoripar reform kapcsán nevét
adta ahhoz a szavazáshoz, ami az Európai Unió kérdése volt és ezzel tönkretette még az
utolsó cukorgyárat is, a Kabai Cukorgyárat; és akkor megkérdezi, hogy a következő kormány
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ezt vissza tudja-e állítani, mondjuk Szerencs esetében. Azért ez egy picit vicces kérdés volt, a
többi is, de majd remélem, hogy fogjuk értékelni.

Az eddig látott jelentkezőket szeretném jelezni: Jakab Istvánt, Varga Gézát és Győrfi
Balázst láttam.

Jakab Istvánnak adok szót és a további jelentkezőket is írni fogom, köszönöm szépen,
látom őket.

JAKAB ISTBÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Bizottság! Én nem követem
Ficsor Ádám képviselőtársam módszerét, sokkal kevesebb kérdést szeretnék feltenni.

Először is nagyon köszönöm miniszterjelölt úrnak, hogy a teljes agráriumról, vidékről,
környezetvédelemről egy átfogó értékelést adott úgy, hogy közben azt gondolom, hogy
túlzottan nagy információs bázis nem állt a rendelkezésére.

Jóleső érzéssel vettük tudomásul, hogy valóban a vidék új életre keltése és egy olyan
összhang megteremtése a cél, amihez, úgy gondolom, hogy mindenki fel tud zárkózni.
Rengeteg gond feszíti ma az agráriumot, én nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor kérdést
fogalmazok meg. De mégis, talán két kérdést szeretnék kiemelten feltenni. Az egyik, amit
említett miniszterjelölt úr, hogy Észak-Magyarország, de ugyanúgy mondhatnánk a Dunántúlt
is. Hát szinte az egész ország most a természeti katasztrófák nehéz időszakát éli, és itt
gondolok az árvizekre. Jó magam is láttam, hogy hogy néz ki ma Észak-Magyarország, és itt
nagyon súlyos az a gond, ami nyomaszt bennünket a vízgazdálkodási társulások működésével
kapcsolatban.

Ha jól emlékszem, utoljára az Orbán-kormány időszakában volt önálló költségvetési
soron forrás arra, hogy a vízgazdálkodási társulások érdemben tudják a munkájukat végezni,
azóta sajnos csak a gazdák befizetéseiből működnek. És hozzáteszem, ami a gazdák részéről
egy óriási gond és kritika, hogy szinte ki vannak a társulások irányításából rekesztve.

A kérdésem az, hogy miniszterjelölt úrnak mi az álláspontja a társulások működésével
kapcsolatban abban a tekintetben, hogy változtatni kívánnak-e ezen a rendszeren. Kívánják-e
erősíteni a gazdaönkormányzatokat, a gazda-önigazgatást ezen a területen, hogyha már
befizetnek, akkor lényegesen nagyobb beleszólásuk legyen, illetve nyilván ehhez
költségvetési források biztosítása is szükségeltetik majd, hogy komplexen, az egész
vízgazdálkodási rendszerünket azok tudják hasznosítani, akik abból élnek. Ez egy óriási
dolog, és képviselőtársaim számára is mondom, hogy ma Magyarországon mindössze a közel
5,5 millió hektár területből 200 ezer hektár öntözése biztosított. (Font Sándor távozik a
teremből.)

Tehát én nagyon örültem akkor, amikor itt miniszterjelölt úr ezt kiemelten szóba
hozta. A másik kérdésem csupán utalásszerű lesz. Örültem, amikor miniszterjelölt úr a hazai
termékek helyi felhasználását egyik fontos célként jelölte meg. Különösen a társulásokkal
kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező időben az a gazdaösszefogás, az a
társulási forma, amelyik már kibontakozni látszik, ha a megfelelő kormányzati támogatást
megkapja, akkor az nagymértékben hozzájárul a vidék újraélesztéséhez. Ebben valamilyen
konkrét pénzügyi támogatásra gondolhatunk-e, vagy számíthatunk-e? Köszönöm szépen.

(Az elnöklést Horváth István alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak a kérdését. Varga Géza képviselő úr
következik.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Igazán nagy örömmel hallgattuk a Jobbik
Magyarország részéről ezt a beszámolót, hiszen szinte tételesen visszahallottuk a választási
programunkban leírtakat. Nem akarok itt copyright vitába belemenni, hogy ki volt előbb, mert
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hála isten, a jó megoldásokban nincs senkinek copyright-ja, és ezért igazán tényleg nagyon
örülünk neki.

Én magam a szakmai múltammal húsz éve ezt a típusú vidékfejlesztésbe ágyazott,
környezetvédő, ökológiai mezőgazdaságot, a termékek teljes körű feldolgozását, a közvetlen
értékesítést csinálom, tehát azt hiszem, hogy talán ez hitelessé teszi azt, hogy tényleg örülök
annak, amit hallottunk miniszterjelölt úrtól, mert hogy ezt húsz évig ellenszélben kellett
csinálnunk, és ez azt vetíti előre, hogy talán ez az ellenszél megszűnik.

(Font Sándor visszaérkezik az ülésterembe.) Ugyanakkor sokkal részletesebb
beszámolót hallottunk miniszterjelölt úrtól, mint ami a kormányprogramban volt, és ez megint
örvendetes előrelépés. Azonban egy picit a konkrétumokra mégis rákérdeznék néhány
tételnél. Mondjuk az államtitkárságok felosztása teljesen érthető, világos volt, és én is azt
gondolom, hogy ennek van hozzáadott értéke. Ugyanakkor a személyekről, ha lehetne tudni
valamit. Néhány titkárságnak, szaktitkárságnak a vezetőjét ismerjük, néhányat nem.

A földvédelem, földmoratórium, állami földek szerepe kérdésében képviselőtársam is
tett fel erre vonatkozóan kérdést, én ebben is egy picit több konkrétumot szeretnék hallani.
Az, hogy megvédjük a magyar földet a földspekulációtól, külföldi és belfölditől egyaránt,
ennek egy picit a mikéntjeiről, ha szólna, ha már van a tarsolyban néhány elképzelés, ami már
publikus tud lenni, akkor ez nagyon megnyugtató volna. Hiszen ahogy ön is, mi is a kampány
során ezt hallottuk vissza leginkább a fórumokon, hogy ez lehetetlenné teszi vagy nagyon
hátrányos helyzetbe hozza azokat a gazdákat, akiknek már zsebszerződéssel a szomszédjuk
egy külföldi, magasabb bérleti díjat fizet, s a többi, és vár a földmoratórium lejártára. Én azt
szeretném megtudni, hogy a földmoratórium lejártától függetlenül hogyan tervezi a
minisztérium ezeknek a megoldását.

Nagyon fontos volna, a közös agrárpolitikáról is hallottunk és ez örvendetes, de a
kormányprogram - ezt tegnap a felszólalásomban hiányoltam – egyáltalán nem tér ki a
környezetünkre. Tehát arra a nemzetközi környezetre, amiben ezt a programot meg akarjuk
valósítani. Ez is egy előrelépés miniszterjelölt úrtól. Ugyanakkor viszont tudjuk, hogy az
Európai Unióban a 27 tagállam között azért már az erővonalak kezdenek kialakulgatni
egészen onnantól kezdve, hogy a közös agrárpolitika, vagyis annak a finanszírozása teljesen
szűnjön meg, odáig, hogy bizonyos nemzeti hatáskörbe utalás, a két pillér közötti
átcsoportosítás. Tehát vannak erővonalak. Az új kormányunk ezekben az erővonalakban
mégis merre orientálódik, milyen szövetségeseket próbál keresni? Hiszen tudjuk, az Európai
Unióban szövetségesek nélkül nem fogunk tudni sok mindent elérni.

Itt különösen gondolok arra, hogy az EMVA-n belül tervez-e a minisztérium
átcsoportosítást, hiszen a közvetlen kifizetések és az egyes pilléresekben nem nagyon van
mozgásterünk – valljuk be őszintén -, tehát ennek az újszerű programnak a megvalósításához
ott nincs forrás. Ugyanakkor esetleg az EMVA-nak az átcsoportosítására talán van esély,
hogy ezt lehetne kezdeményezni Brüsszelben.

Az MVH-nak az ügyfélbaráttá tételét rendkívüli módon tudjuk üdvözölni.
Folyamatosan, naponta érkeznek be tucatjával hozzánk, szaktitkárságainkra azok az
észrevételek a gazdák részéről, hogy milyen visszaélések vannak az MVH körében. Egészen a
tisztességtelenséget súroló észrevételektől egyszerűen csak az ügyfélbarátnak nem nevezhető

eljárásokig széles a skála. Ebben egy interpellációt is tervezünk benyújtani miniszterjelölt
úrhoz, amikor már megválasztott miniszter lesz.

Jelenleg rekorderek vagyunk abban a tekintetben, az EU 27 tagállamában, hogy
hazánkban csökkent a mezőgazdaságból élők jövedelme a legmarkánsabban. 2008-ról 2009-re
az EUSTAT adatai szerint a 28-30 százalékot eléri a csökkenés, amiről tudjuk, hogy korábban
sem volt megfelelő. A társadalom átlagjövedelmének az 50 százaléka alatt vagyunk jóval.
Erre konkrétan van-e valami elképzelés, vagy pedig be kell érnünk azzal, hogy a program
megvalósulása fog jobbulást hozni ezen a területen?
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Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy az ellenzékkel való szakmai együttműködést hogy
tervezi. Hiszen mindegyik ellenzéki csoport mögött komoly szakmai háttér alakult ki és ezt
szeretnénk felajánlani elsősorban, de hogy ez a felajánlásunk mennyire talál fogadókészségre,
ez nagyon érdekelne. Itt egyszerűen a monitoring bizottsági részvételekre, esetleg az MNVH-
ban, tehát a magyar nemzeti vidékfejlesztési hálózatban való szerepe, ilyesmire gondolok, ha
ebben volna konkrétum.

Ezek az EU konform megoldások, amit a földvédelemre vonatkozóan említett
miniszterjelölt úr, ez nagyon érdekelne konkrétabban. Itt többször a kampányban és más
szakmai nyilatkozatokban elhangzott a dán modell. A dán modellről tudjuk, hogy a dán
modell nincs, a dán modellt az Európai Bíróság megsemmisítette, gyakorlatilag büntetést is
kaptak, tehát bizonyára zsákutca ebbe az irányba menni. A francia példába lehet átmenni, az
osztrák példába lehet átmenni, de egy picit erről, ha konkrétabban hallhatnánk valamit.

A bioenergia hasznosításával kapcsolatban számíthatnak-e arra a gazdák, hogy nem a
VPOP fogja őket meglepni a táblákon, amikor esetleg a saját előállítású növényolajat
használják. Mint tudjuk, az energiamérlege ennek a típusú biomasszának a legkézenfekvőbb,
a legkedvezőbb és itt korábban, amit ön is említett, hogy a mezőgazdaság a saját energiáját
előállította, akkor elsősorban az állatokat és az állatoknak a takarmányát termelte meg. De ha
ebben egy pici támogatást kapnának a gazdák, hogy a saját maguk által termelt repcéből, vagy
más olajos növényből saját előállítással növényi olajat tudjanak préselni, és esetleg akár széria
traktorokban ezt, vagy más módon felhasználni, az nagyon nagy előrelépés lenne, és itt a helyi
termékek árcsökkentési tényezője van ebbe benne. Nem akarok ebbe jobban belemenni, de
nagy örömmel a saját és a gazdatársaim tapasztalatát szívesen megosztjuk önökkel e
tekintetben.

Összességében ezek volnának a kérdéseim. Nagyon biztató az, amit hallottunk, ennek
ellenére valószínűleg tartózkodni fogunk a miniszteri kinevezésével kapcsolatban, egyszerűen
csak azért, mert a kezdet nagyon ígéretes, de azért mi azt gondoljuk, hogy a puding próbája az
evés és ezt a tartózkodásunkkal szeretnénk kifejezni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm,
elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondatot, ha megengednek, a későbbiekre is
vonatkoztatva. A földvédelem. Az európai uniós joggyakorlat szerint, hogy ha egy
ellenérdekelt fél bejelentéssel él bármelyik őt sértő, bármelyik állam által meghozott törvény
ellen, akkor a bíróság joggyakorlata, hogy bekérnek, minden ahhoz a témához kapcsolódó
nyílt ülésen vagy bármilyen leírat alapján fellelhető vélekedést, állásfoglalást. Most ezt
lefordítom. Hogy ha netán itt a mi szándékunk szerinti földvédelemnek egy olyan részletét
kezdjük el tárgyalni nyílt ülésen, amit majd ellenünk egyszer felhasználnak, az nekünk
kellemetlen lehet, tehát kellő diszkréciót kérnék szépen ebben a kérdéskörben.

Természetesen ismerjük mind a dán helyzetet, mind az osztrák és mind a francia
helyzetet; a franciák nem szóltak egy szót se, csak megcsinálták, most röviden így mondom,
nem verték nagydobra és nem nyílt üléseken tárgyalták meg, hanem bejelentették, hogy ez a
szabály őnáluk. Tehát kellő óvatosságra intek minket, aki nyílt ülésen szeretne ilyen
kérdéskört tárgyalni, mert ez ellenünk utána felhasználható lesz. (Varga Géza: Megértettem.)

Győrfi Balázs!

GYŐRFFI BALÁZS (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Miniszterjelölt
úrnak igazából nem is egy kérdéssel, hanem egy kis történettel szeretnék szolgálni, ami azt
gondolom, hogy nagyon jól leképzi a mostani vidék helyzetét.

Ha valaki, aki sertést tart - sajnos egyre kevesebben ebben az országban - arra adja a
fejét, hogy mondjuk a szomszédjának az őáltala készített egyedi sajátos terméket értékesíti,
adott esetben nem is önszántából, hanem a szomszéd keresi meg azzal, hogy te komám
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nagyon finom volt a múltkori kóstoló, nagyobb tételben is szeretnék a családnak vásárolni,
mérlegelnie kell a gazdaembernek, hogy mit tesz. Ugyanis költői túlzással élve, könnyen
csattan a bilincs, ugyanis ez jogszabályokba ütközik. Tőlünk nyugatra ez egy teljesen bevett
gyakorlat. Most van nekem egy kedves ismerősöm, aki egész pontosan Nemesvámoson arra
adta a fejét, hogy ő mégis megpróbál a saját termékével a helyi piacra betörni. A jelenlegi
helyzet az az, hogy 16 engedélyt, dokumentumot, papírt szereztek be és még mindig nem
teheti meg, hogy a saját maga által előállított terméket a szomszédjának értékesítse. Igazából
ez nem is egy kérdés, hanem inkább kis felvetés volt, amit rövidre is fogok, mert azt
gondolnám, hogy másnak is lehetőséget szeretnék adni, de annál komplexebb a kérdéskör,
erre várnám a miniszterjelölt úr válaszát. Köszönöm.

ELNÖK: Szabó Rebekának adok szót!

SZABÓ REBEKA (LMP): Azt szeretném mondani, hogy egyrészt köszönjük szavait
és én is azt kell, hogy mondjam, Varga Gézához hasonlóan, hogy talán azt remélem, hogy
önök és a szakértőik a Lehet Más a Politika programját is olvashatták esetleg, merthogy én is
úgy gondolom, hogy több közös pontot találtunk és ezt nagyon nagy örömmel üdvözöltük,
bizakodóan nézünk a következő évek felé. De szeretnék néhány dolgot én is megemlíteni, ami
esetleg talán picit pontosításra szorul a részünkről, vagy mégis megfogalmazódtak bennünk
kérdések.

Az egyik az, hogy most említette a miniszterjelölt úr, hogy szükség lenne egy 10 éves
agrárprogramra, amelyet már idén terveznek elkezdeni. Én csak szeretnék rákérdezni, hogy
akkor nevezhetjük-e ezt akár, hogy szándékukban áll egy ilyen átfogó nagy országos
agrárstratégiának a kidolgozása, amely ugye azt jelentené, hogy felvázolná az összefüggő

rövidebb távú, illetve távlati célokat és víziókat is és kiemelné azokat a prioritásokat, amelyek
megadnák a keretet ahhoz, hogy az agrártámogatásokat egy konkrét koncepció mentén
használjuk fel. Illetve az agrárszektoron belüli munkahelyteremtés módjai, illetve
Magyarország élelmiszer önrendelkezésének megvalósítása mind azok a felé a célok felé
menjen, amelyet a miniszterjelölt úr megfogalmazott, illetve amiket a kormányprogramban is
találhatunk.

Azt gondoljuk, hogy egy ilyen reális és valóban végrehajtható stratégiához az
mindenképpen szükséges, hogy széles körű társadalmi egyeztetés előzze meg, és ez így egy
eléggé idő és energiaigényes folyamat lesz. Ennek kapcsán szeretném azt is megkérdezni,
mivel mi a részvételi demokráciát egy nagyon fontos alapelvnek gondoljuk, hogy hogyan
tervezik a jövőben a tudományos és szakmai szervezetekkel, érdekvédő szervezetekkel és a
civil szervezetekkel való egyeztetést, akár a nemzeti agrárstratégia kidolgozásában, vagy akár
bármilyen más jelentősebb intézkedést vagy törvényt megelőzően.

Azt is szeretnénk tudni, hogy van-e esetleg miniszterjelölt úrnak elképzelése arról,
hogy ezeket a társadalmi egyeztetési folyamatokat hogyan fogják lebonyolítani, lesz-e esetleg
ennek külön személyi vagy kisebb intézményi felelőse a minisztériumon belül annak
érdekében, hogy minden érintett fél bevonásra kerüljön, a véleménye meghallgattassék és
hatékonyan becsatornázódjék a megfelelő helyre - mi ezt kiemelten fontosnak gondoljuk.

Mivel elnök úr is felhívta arra a figyelmet, hogy a földmoratóriumról, illetve a
földkérdésről ne beszéljünk részleteiben. Csak mintegy kívánságként vagy kérdésként
fogalmaznám meg azt, hogy nagyon örülnénk, ha a későbbiekben azok mellett, amelyet már a
többi ellenzéki képviselő felvetett, arra is gondolnának, hogy ha valamilyen oknál fogva a
földmoratórium meghosszabbítása mégsem sikerülne - vagy nem úgy, ahogy azt mi
szeretnénk -, akkor milyen intézkedéseket hoznának annak érdekében, hogy az így megjelenő

tőkeerős befektetők által várható további birtokkoncentrációs intenzifikációt ki tudjuk védeni.
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De nekünk az is jó, ha a későbbiekben kaphatunk rá választ, csak jelezni szeretném, hogy ez
nagyon fontos, de nem baj, ha nem hangzik el erre most a válasz.

Nagyon üdvözöljük azt a célkitűzést, hogy a jó minőségű magyar termékeket lehessen
a hazai piacon kapni, illetve a közvetlen értékesítés elveit. De azért azon is gondolkoztunk és
szeretném azt megkérdezni, hogy miniszterjelölt úr mit gondol, hogy milyen eszközökkel
lehet rábírni a magyar fogyasztókat arra, hogy valóban tudatos vásárlóként, tudatos
fogyasztóként működjenek és a jobb minőségű, de adott esetben drágább magyar terméket
válasszák és ne az olcsó importot.

Azt gondolom, hogy a külföldi élelmiszereket – mindannyian tudjuk, hogy - nem
fogjuk tudni kizárni a magyar piacról, tehát én azt gondolom, hogy a fogyasztók felől is
célszerű megközelíteni ezt a kérdést, és szeretnénk tudni, hogy milyen konkrét elképzeléseik
vannak erre vonatkozóan.

És akkor talán még egy témát mindenképpen szeretnék megemlíteni. Miniszterjelölt úr
is említette, hogy aktuális kérdés az árvizek és a belvizek kérdése. Sajnos ez a kár az emberek
életét is, meg a lakóhelyét is veszélyezteti, de a mezőgazdaságnak is súlyos károkat okoz, és
az az igazság, hogy ez évről évre megismétlődik. Hol az árvíz, hol a vízhiány, hol az aszály
sújtja a termőterületeinket, és ezek nagyon gyakran átfednek, nagyon gyakran ugyanazok a
területek. Ön is és a kormányprogram is leszögezi, hogy a víz egy alapvető erőforrásunk, és
hogy ennek a bölcs kihasználása mennyire fontos. Én ennek jegyében szeretném
megkérdezni, hogy tervezi-e miniszterjelölt úr, hogy átgondolják és átalakítják a jelenlegi
tájhasználati struktúrát olyan módon, hogy az egykori ártereken vagy azokon a területeken,
amelyek minden évben rendszeresen belvizesek, esetleg a szántóföldi művelés helyett
másfajta művelési ágakat támogassanak, ösztönözzenek. Olyanokat, amelyek a víz ottlétéből
kifejezetten profitálni tudnának.

Fontosnak tartja-e és ha igen, milyen átfogó intézkedésekkel valósítana meg egy
átgondolt vízgazdálkodást a Kárpát-medencében? Egy olyan vízgazdálkodási stratégiát, ami a
vízelvezetés helyett a vízmegtartáson alapul.

Ehhez kapcsolódik az is, hogy hogyan gondolják a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztését,
illetőleg a továbbvitelét. Tervezik-e esetleg újragondolni ennek a konkrét, közeljövőbeli
lépéseit ennek a stratégiának megfelelően, illetve a felvázolt céloknak megfelelően? Illetve
tervezi-e a mintegy 2,5 milliárd forintért elkészült vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eddigi
szakaszának eredményeit felhasználni? És hogyha igen, akkor milyen formában?

DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszterjelölt: Ha lehetne, egy kicsit
lassan, mert írom a kérdéseket.

SZABÓ REBEKA (LMP): Ó, bocsánat! Ez egyébként is már az utolsó volt. Ez egy
elindult program, és ennek a célnak az esetleges pontosítását szerettem volna megkérdezni. És
hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés már elindult, erre már jelentős pénzösszegeket költött
el eddig az állam, ennek az eredményeit kívánja-e felhasználni, és hogyha igen, akkor milyen
formában a különböző vidékfejlesztési stratégiákban, illetve operatív programokban?

Továbbá kívánja-e ennek a nagyon fontos tervezésnek, stratégiának - ami minden
magyar állampolgárt érint és a jövő nemzedékeket is – a társadalmi részvételi fórumait
kiterjeszteni, és ezt hatékonyabbá tenni? A különböző szakterületek képviselőit az elmúlt
éveknél egyenrangúbban és hatékonyabban be kívánják-e vonni ebbe a tervezésbe? Egyelőre
ennyi. Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Tiffán Zsoltnak adok szót.
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TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Lényegesen rövidebb
leszek. Egy dolgot, problémakört érintő két kérdésem van. A magyar mezőgazdaságban
dolgozó embereket - és itt kicsit mint szőlész-borász beszélek -, a szőlő- és borágazatot is
élénken foglalkoztatja az alkalmi munkavállalás meglehetősen sanyarú helyzete. Ha a mai
állapotokat tekintjük, egy mondattal jellemezném: milyen bürokratikus akadályokat, hányfajta
papírt, milyen lehetetlen helyzeteket kell megoldani ahhoz, hogy valaki alkalmi
munkavállalóként dolgozzon. Egyszerű mondattal szeretném a kérdésemet elkezdeni: hogy
lehet egyszerűsíteni, hogy minél könnyebben lehessen alkalmi munkát vállalni? Mit tervez a
leendő kormány ennek megoldására? És várhatjuk-e, hogy ez gyorsan megtörténik? Ugyanis
itt a nyár, aztán itt az ősz. Betakarítások, s a többi. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Ha nincs ellenzéki jelentkezés, akkor folytatjuk tovább a kormányoldali
képviselők tekintetében. Farkas Sándor!

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Engedje
meg, hogy egy személyes dologgal kezdjem. Ötödik miniszterjelöltet van vagy volt alkalmam
meghallgatni a mai nap során, és mindenféle udvariasság nélkül és mindenféle elfogultság
nélkül merem azt mondani és nem a Fideszhez való kötődésünkből fakadó barátságból, hogy
talán ez volt az egyetlenegy olyan miniszterjelölti tájékoztató, ami, ha nem is konkrét szakmai
kérdésekben, mert gondolom, egyikünknek sem volt az a feltett szándéka, hogy konkrét
szakmai kérdésekre adjon választ, illetve tájékoztatást nyújtson, de mégis úgy érzem, hogy
talán ez volt az az egyetlen miniszteri előterjesztés, amiben érzem azt – és valahol belülről azt
gerjeszti bennem – hogy a valóságtartalma a legtöbb, amit eddig hallhattunk, illetve az élethez
való legközvetlenebb kapcsolatot fog teremteni. Én nagyon szeretném, hogyha ez a
tájékoztató a későbbiek során valóban valósággá válna. Sajnos a miniszteri meghallgatások
során elő szokott fordulni ennek sokszor az ellenkezője is. Én úgy érzem, hogy ebben a mai
miniszterjelölti előterjesztésben a valóságtartalom maximális és teljesíthető.

Két kérdéskört szeretnék csak a figyelmébe ajánlani, és nem is igazán kérdésként
kívánom feltenni. Vízügyi kérdésekről volt szó több hozzászóló képviselőtársam részéről. Én
úgy fogalmaznám meg, hogy ma Magyarországon van egy súlyos árvízhelyzet, amikor Fidesz
van kormányon, akkor ez mindig van, mindig meg is oldjuk, hozzáteszem, és ezért
távlatokban is tudunk erről gondolkodni, erre is volt példa, van egy nagyon komoly
belvízhelyzet, ami szerintem hírül sem kap akkor hangsúlyt és sajtót, és azt hiszem, hogy a
figyelem is most inkább a Borsod megyei településekre vonatkozik, amit nem akarok
kisebbíteni, de aki Magyarországot járja, és az Alföld jelentős részét ismeri, az már érzi és
sajnos gyakorlati tapasztalatok is mutatják azt, hogy rendkívül sok súlyos, komoly
belvízkárok keletkeztek. És most már itt május végén el kell mondani, hogy sok esély nincs is
ennek a pótlására, a kiküszöbölésére nincs is szinte semmiféle lehetőség. Ez csak
figyelemfelhívás, hogy ezzel a kérdéssel nagyon gyorsan foglalkozni kell. És ide
kapcsolódnak az öntözésfejlesztési lehetőségek és maga a vízgazdálkodási rendszereknek az
áttekintése. Elfogadhatatlan az, ezt sokszor elmondtam már, hogyha netán egy gazda úgy
gondolja vagy gazdálkodó, hogy öntözni szeretne, akkor először kifizeti az egyik
szolgáltatónak, aki továbbadja a csatornazsilipen a másik szolgáltatónak és akár egy ilyen
láncreakció után azok a vízdíjak olyan mértékű költséget jelentenek a gazdálkodó számára,
hogy a legjobb adottságokkal rendelkezve sem tudja a gazdasági folyamatába, a
költségvetésébe ezt a rendkívül hatékony eszközt beépíteni.

Két véleményre szeretném a figyelmét felhívni, a megújuló energiaforrásokra, a
megújuló energiák lehetőségére a magyar mezőgazdaság területén. Ez egy nagyon érdekes
téma, és az elkövetkezendő években pedig még súlyosabb kérdéskör lesz. Nem hallottam egy
dologról, de gondolom, ez csak inkább az anyagból vagy esetleg a felolvasásból maradt ki. Ha
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a foglalkoztatásról beszélünk Magyarországon az agrárágazatban, akkor egy ágazat az, ami
ebben a kérdésben nagyon nagy segítségünkre tud lenni, ez pedig a kertészeti ágazat. Akár
szántóföldi, akár hajtatott, akár borított felületű kertészeti ágazatban kell gondolkodni. Ez
jelentős mértékben tud munkaerőt felvenni, illetve munkaerőt alkalmazni, ha ennek
természetesen a termékpályája, a megfelelő piaci háttere és nem utolsó sorban az
alaptámogatása biztosítható. Én bízom abban, hogyha ezek a gondolatok, amiket
miniszterjelölt úr felvetett, megfelelő szakmai segítséget kapnak és ehhez a bizottság is
rendelkezésére áll és azok a szakemberek, szakpolitikusok is ennek eleget tudnak tenni, akkor
- én hiszem azt, hogy - egy olyan beszámolót hallottunk, ami a legtöbb optimizmust adja
számunkra az elmúlt évek gyakorlata során. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Patay Vilmosnak adok szót.

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mint gazdálkodó
szemléletű ember, én nézem az órát, és azon gondolkodtam, hogy miniszterjelölt úrnak
milyen kevés időt hagytunk az érdemi válaszadásra. Ezért én csak arra szorítkozom, hogy egy
nagyon rövid kérdést tegyek fel miniszterjelölt úrnak. Ön hogy látja, elegendő ma
Magyarországon az erdőfelület, lehetne ezt bővíteni?

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Ódor Ferencnek adok szót!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A miniszterjelölt úrtól
kérdezném, ahogy a beszámolóban hallottuk, azt hiszem az volt, hogy fekete hús, de az
élelmiszerbiztonság - ennek a kérdését szeretném feltenni. Az előzetes hírek szerint egy ilyen
államtitkárság működik, ennek a szervezetére vonatkozóan szeretném kicsit a figyelmet is
még egyszer felhívva és köszönve, hogy ez bent volt a beszámolóban.

A másik pedig a közmunkákkal kapcsolatos. Ez egy rendkívül fontos dolog volt, amit
a miniszterjelölt megemlített, hiszen ez a sétáltatjuk a seprűt a település határain belül, ez
igazából nem tud igazi közérdeket szolgálni. A mostani - több képviselőtársam által említett -
vízügyi problémák, kis patakok csak ritkán jelentenek nagy gondot, de akkor óriásit, tehát
azoknak a karbantartása, rendben tartása. A vízgazdálkodási társulásoknál ott van egy csomó
olyan ember, akit csak irányítani kellene erre a feladatra, és hogy ha, ahogy itt szó volt róla,
ez egy nagyszerű dolog lenne, tehát hasznot hajtana, értelme volna a munkájának és nekünk
se kerülne olyan sok pénzbe, mint az a kártalanítás vagy kárpótlás, amiket fizetni kell itt a
vízügyi helyzeteknél. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zárszóban nekem is lenne egy elvi jelentőségű kérdésem.
2006-ban az itt ülő Ángyán Józseffel kezdeményeztük a genetikailag módosított növények
magyarországi termesztésének a tiltását a koegzisztencia törvényen keresztül, majd pedig az
országgyűlési határozati javaslaton keresztül. Azóta sok próbát kiállt ez a kezdeményezésünk
és csatlakozott hozzá az akkori parlamenti pártok mindegyike. Kérdezem, hogy a
minisztérium álláspontja szerint továbbra is védhető-e és fenntartható-e, hogy genetikailag
módosított növényeket Magyarországon nem szeretnénk rendszerszerűen termeszteni.

Amennyiben nincs további kérdés, akkor a válaszadási lehetőségre megadom a szót a
miniszterjelölt úrnak.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterjelölt válaszadása

DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a kérdéseket és az elismerő szavakat, remélem, hogy
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úgy tudunk majd dolgozni, hogy a szavak azok tettekké válnak, ez a cél, a tettek mezejére
lépni és minél több konkrétummal szolgálni.

Szeretnék válaszolni a kérdésekre. Most nézem, nyilván olyan kérdések vannak, hogy
estig tudnék róluk beszélni, de igyekszek rövid lenni és tényleg végighaladni. Próbáltam leírni
minden kérdést.

Ficsor Ádám képviselő úr kérdése a minisztérium szerkezetével kapcsolatban, iskolák,
mezőgazdasági szakképzés, föld, stb. vonatkozásában. Azt hiszem, hogy ez egy későbbi
döntés függvénye, hogy milyen lesz a minisztérium és a hozzárendelt szervezeteknek a
viszonya, illetőleg a minisztériumnak a belső szerkezete – eljön majd ennek az ideje. Azt
hiszem, hogy ennek még előtte vagyunk, dolgozik az a stáb, ami ilyenkor a kormányzati
átadás-átvétellel kell, hogy foglalkozzon, és amikor a döntések megszületnek, akkor ezek
nyilvánosak lesznek, de még előtte vagyunk ennek a dolognak. Egy elvi megjegyzése
idekívánkozik. Tehát a szervezeti kérdéseknél vannak elvek, így például a bürokrácia
csökkentése, a különböző hivatali átfedések, vezetői szintek csökkentése és ennek a
szellemében kerül majd összeállításra a tárca belső szerkezetére vonatkozó anyag éppúgy,
mint a mezőgazdasági szakigazgatás szervezeteinek az újragondolása is sorra fog kerülni
nyilván a vonatkozó jogszabályokra, a nemzetközi kötelezettségekre is figyelemmel.

Környezetvédelem, mezőgazdaság viszonya. Azt hiszem, hogy nem is csoda, hogy a
gazdák teherként élték meg azt, hogy a különböző környezetvédelmi, természetvédelmi
hatóságok miként jártak el velük szemben, a joganyag az is olyan, mint az elmúlt 8 évnek a
joganyaga: ellentmondásos, bonyolult, nehezen betartatható, de a hatósági mentalitás is abba a
kategóriába van, amin változtatni kell. Én valamennyi vonatkozásában azt az álláspontot
képviselem, hogy a magyar emberekért kell dolgozni a hivatalos szerveknek, az állampolgár,
a gazda, a helyi lakos nem a büntetések elszenvedő alanya kell, hogy legyen, nem célpont
kell, hogy legyen. Nem lehetnek olyan struktúrák, amelyeknél a jövedelem vagy a jutalom
attól függ, hogy hogy tudják megbírságolni azt a népet, azt a gazdálkodói réteget, amelynek
az adójából fenntartjuk ezeket a szervezeteket. Tehát itt egy radikális szemléletváltás
szükséges, és abban a pillanatban, akik eddig szemben álltak, remélhetőleg egy oldalra
kerülnek, vagy, hogy ha az érdekeik ellentétesek is, de azok kibékíthetővé válnak.

Itt a Natura 2000 ebből a szempontból egy eklatáns példa, hiszen, ha valami rosszul
lett előkészítve ebben az országban ilyen védett területek vonatkozásában, akkor ez abba a
kategóriába tartozik. Információim szerint a gazdákat nem tájékoztatták, az önkormányzatok
kaptak hat oldal helyrajzi számot; Karcag 36 ezer hektár külterülettel rendelkezik, az ország
harmadik legnagyobb külterületeivel, ahol a Natura 2000 körülbelül 40 százalékát érinti a
határnak, akkor el lehet képzelni, hogy nálunk hány helyrajzi szám érkezett egy rövid
határidőre, hogy véleményt nyilvánítsunk. Azt hiszem, hogy a gazdák is elég nehezen tudták
követni, de nem is voltak ebbe bevonva. Tehát azt hiszem, hogy teljesen más megközelítés
kell és itt az egyeztetéseknek, a kellő tájékoztatásnak nagyon fontos szerepe van, mert ha
egyszer már valamit az elején elrontottunk, utána csak kínkeservvel lehet valamennyire
helyrehozni, ha egyáltalán helyre lehet.

A földdel kapcsolatos kérdésre. Internetes oldalon jelent meg valami. Tisztelt
Bizottság! Nyilvánvaló, hogy azok lesznek a tervezetek a jövőben is, amelyeket adott időben
benyújt a Fidesz képviselőcsoportja, a tárca, az egyéni képviselő és így tovább, tehát én ilyen
keringő tervezetekre, meg áltervezetekre nem akarok külön kitérni.

A földtulajdon, földhasznosítással kapcsolatban. Annyit szeretnék mondani, hogy itt
egy egységes földkoncepció szükséges, amely a konkrét adatokra, adatbázisokra figyelemmel
rajzolja ki azt, hogy Magyarországon miként alakul ez a kulcsfontosságú terület a jövőben.
Tehát ebből kiragadni egy-egy területet: földhaszonbérletet vagy adás-vételt, én nem akarok
most. Erre szükséges, hogy a megfelelő szakmai háttér tapasztalatát, a politikai
döntéshozóknak a korábbiak során kialakított véleményét, az új véleményeket is integráljuk;
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és akkor lehet azt mondani, hogy leteszünk az asztalra - amikor valamennyi érintettet
meghallgattunk -, egy olyan programot, olyan agrárprogramot, amelyben benne van a föld,
mint olyan, a földre vonatkozó jövőképpel együtt. Hozzátéve azt, hogy a fő cél a magyar
mezőgazdaságban a munkahelyeknek a megtartása, a munkahelyteremtés, mert hiába van
magyar mezőgazdaság, ha a vidéken nem élnek emberek, vagy kevesebben élnek, ha
elfogynak a falvak. Ha megnézzük azt, hogy a falvak lakosságszáma hogy áll, olyan 1860
környéki számokat mutat; eltűnik a magyar vidék, hogy ha abba az irányba megyünk tovább,
amelyre eddig haladtunk.

A zsebszerződésekkel kapcsolatban. A zsebszerződés jogi téma is, a zsebszerződés a
magyar jog szerint semmis, erre külön nem akarok kitérni.

A gazdaságok földdel történő ellátásával összefüggésben. Az állami földek elég
jelentős tartalékot hordoznak, az alap életnek egy olyan, a fiatal gazdákat támogató
földprogram, amely a megélhetésüket biztosítja. Ehhez először rendbe kell tenni a
földnyilvántartást, hiszen eléggé hézagos, hogy óvatosan fogalmazzak. Meg kell nézni azt,
hogy tényleg ezek az állami földek benne vannak-e a nyilvántartásban, mert egészen komoly
rémmeséket lehet erről hallani, hogy bérelnek földet töredék árakon, olyan földek vannak,
amire nem kötnek szerződést, csak használják, vannak, akik szántanak, vetnek rajta és így
tovább. Tehát először a föld nyilvántartását kell rendbe tenni, ezzel párhuzamosan
természetesen a koncepció, a hasznosítás módjára vonatkozó jogszabályok kidolgozhatóak.

Az állattenyésztés földművelés egyensúlya. Az előző miniszterjelölti meghallgatást
átnéztem, Gráf miniszterjelölt úr is tett erre vonatkozóan ígéretet és nem igen sikerült
teljesíteni. Azt hiszem, hogy érintettem ezt a kérdést, hogy hogy lehet helyrebillenteni. A
belső piacnak a védelme mellett, a különböző ilyen gyanús eredetű importtermékeknek a
kizárása mellett, a közvetlen értékesítés, a közvetlen feldolgozás egy fontos eszköz, hogy ezt
az egyensúlyt helyrebillentsük. Ahhoz, hogy pályázati forrásokról tudjunk nyilatkozni, ahhoz
az kell, hogy az a gazdasági átvilágítás, az a gazdasági tényfeltárás, amelyik folyamatban van,
véget érjen és lássuk azt, hogy milyen csontvázak hullanak ki a szekrényből, milyen elmaradt
agrártámogatások vannak például, amelyek ugye itt függő tételek és mi az, amiről még nem
volt szó. Ennek függvényében lehet felállítani arra vonatkozóan egy ütemtervet, hogy hol
milyen pályázati forrásokat nyitunk meg, milyen alapokat töltünk fel, és így tovább.

A termelői összefogások, Szerencsi Cukorgyár. A Szerencsi Cukorgyárról az a
véleményem, ami Font Sándor elnök úrnak a véleménye. Egyébként az egész európai
cukorellátás szempontjából bizonytalansági tényező meglátásom szerint, hogy a cukoripar
leépítésre került, nemcsak Magyarországon, hanem máshol is. Az meg, hogy nálunk még
nagyobb arányban került leépítésre, az egyértelmű kudarc. Nem is akarok erősebb szavakat
használni. Az, hogy ezen belül a Szerencsi Cukorgyárat hogy lehet újraindítani, azt konkrétan
meg kell vizsgálni, ez nem változtat azon a tényen, hogy a magyar emberek úgy látják, hogy a
magyar cukorrépa-termelést az MSZP-s kormány idején tették tönkre, az MSZP-s kormány
baklövései vezettek oda, ahol most tartunk.

Tokaji Kereskedőház Rt. Nagyon fontos szereplője a tokaji borvidéknek. Állami
kézben maradjon-e vagy sem? Én azon az állásponton vagyok, hogy állami kézben kell
tartani.

Nemzeti támogatásoknál, agrártámogatásoknál, az EU-val kapcsolatban milyen
mozgásterünk van? Ezt fel kell majd mérnünk. Látnunk kell azt, hogy más szereplők az
Európai Unióban miként mozognak ezen a piacon. Itt több egyeztetés lesz ebben a témában,
hogy hogy mozognak más szereplők, ebben a vonatkozásban több egyeztetést is kell majd
tartani.

Jakab István képviselő úr kérdezte, hogy a vízgazdálkodási társulásokkal kapcsolatban
milyen kilátások lehetnek. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tíz évet töltöttem
el nagyjából mint ellenőrző bizottsági tag a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulásnál, és hát
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láttam azt, hogy milyen gondokkal küzd az öntözés, belvízelvezetés, illetve miként alakult az
érintett gazdáknak az érdekképviselete.

Összességében elmondható, hogy a vízgazdálkodási társulásban a joganyag lehetővé
teszi, hogy ott legyenek a gazdák, de miután olyan kevés pénz áramlik állami vonalról a
vízgazdálkodási társulatokba, hogy alig bír megmoccanni, alig bír fejleszteni, illetve
esetlegesen pályázati forrásoktól függ a mozgástere, önkormányzati támogatásokra nem
számíthat, mert az önkormányzati ágazat teljesen pénz nélküli, így egyre kevésbé jöttek el a
taggyűlésekre a gazdálkodók. Az egyik modell ez, hogy inaktívvá válnak. A másik modell az,
hogy privatizálták a vízgazdálkodási társulások funkcióinak jelentős részét, némelyik csak
puszta cégtáblaként működik, és kiszorították a gazdálkodókat – kicsiket és nagyokat
egyaránt – a beleszólási lehetőségekből. Azt hiszem, hogy itt egy olyan jogalkotás szükséges,
ami a többi, tehát a vízügyi ágazat valamennyi szereplőire figyelemmel helyre rakja ezt a
kérdést, mert azt hiszem, hogy azért vízgazdálkodási társulásokra szükség van.

Az öntözésben, a belvízvédekezésben a szerepük nagyon fontos. Ehhez költségvetési
források is kellenek, tehát önerőből, befizetésekből ezt nem tudják megoldani. Ezt a
klímaváltozással is összefüggő, vízkormányzási problémákkal is összefüggő

problémakomplexumot nem tudják megoldani az érintett társulások. Nagyon fontos az
egyébként meglátásom szerint, hogy a víz, a vízzel kapcsolatos valamennyi tevékenység
állami felügyelet, társadalmi felügyelet alatt legyen. A víz a jövő szempontjából kulcskérdés,
világszerte vízhiánnyal kell számolni. Elsőrendű nemzeti stratégiai érdek a víz fölötti
rendelkezés megőrzése.

A következő kérdés a pénzügyi támogatásra vonatkozott. Itt saját források is
lehetségesek, illetve európai uniós támogatások, valamint a gazdálkodók, a részvevők
pénzügyi forrásai is rendelkezésre állhatnak, feltéve, hogy van annyi pénze az érintetteknek,
hogy ilyen társulásokat alakítsanak. Ez összefüggésben van a gazdaságpolitika nagy
kérdéseivel, hogy mennyi jövedelem marad a gazdasági élet szereplőinél, és mennyi kerül adó
formájában elvételre, átcsoportosításra tőlük. Én arra számítok, hogy a gazdaságpolitika, az
adócsökkentés politikája helyzetbe hozza a termelőket ezen a területen.

Varga Géza képviselő úr kérdése. Hát érdekes, hogy a Jobbik politikáját hallhattuk itt
vissza. Én úgy láttam, hogy a Fidesz gazdatagozatának az elképzeléseit hallhattuk vissza a
Jobbik programjában vagy láthattuk. Ezt a bonyolult genetikai „kérdésszármazás”-kérdést a
politikatörténészekre bízom. Egy dolog biztos, hogy a Fidesz képes agrárprogramot létrehozni
és azt végrehajtani is.

Államtitkárok személyével kapcsolatban. Azt hiszem, ez még egy korai feladat, ennek
előtte vagyunk, majd, a közjogi folyamat elér oda, hogy az államtitkárok személye is
megjelölésre kerül.

Földvédelem, állami földek. Itt érintettem már azt korábban, hogy az egész
nyilvántartási rendszert rendbe kell tenni. Abban, hogy milyen formában tudjuk megvédeni a
magyar földet, az elnök úr által elmondottakkal értek egyet. Én a francia földmodellt egy
eléggé ügyes megoldásnak tartom, és azt hiszem, hogy egy magyar modell összedolgozásával,
helyi sajátosságainkra figyelemmel kialakítható.

A közös agrárpolitikával kapcsolatban feltett kérdésre vonatkozóan: azzal tisztában
vagyunk, hogy az Európai Unióban az erővonalak kezdenek kialakulni. Nekünk a magyar
érdekeket kell képviselni, és biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a megoldást, illetve
másokhoz csatlakozva, az ő érdekeiket felvállalva tudunk olyan támogatást találni a miénk
mellé, amelyek számunkra eredményesek lehetnek.

A hivatalok ügyfélbaráttá tételét már érintettem. Az agráriumban csökkent a
jövedelmezőség a legnagyobb arányban. Ez mutatja azt, hogy milyen nehéz helyzetben
vagyunk, azt hiszem, hogy az értékesítés felszabadítása, illetve a gazdaságpolitikai átalakítás
az agrárium számára is lehetőséget hoz. De ehhez az is kell, ami itt elhangzott egy későbbi
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kérdésben, hogy az emberek szemléletmódján is változtassunk, hogy ne az a húsáru legyen
kedves és keresett, ami egy német sonka és valamelyik közelebbi országba készült, és így van
eladva, így van reklámozva, hanem tényleg a magyar termékek iránti fokozottabb érdeklődés
kapjon támogatást.

Ellenzékkel szakmai együttműködés. Erre nyitottak vagyunk akár a bizottságban, akár
az Országgyűlésben és a nemzeti konzultációk mintájára, azt hiszem, valamennyi területen ezt
meg lehet oldani.

Bioenergia, VPOP, növényolaj felszabadítása. Hát ennek azért jelentős része más
tárcák területére tartozik. Egy biztos, hogy vannak olyan megoldások, amelyek
működőképesek. A németeknél például a gazda előállítja a napraforgót vagy repcét, kipréseli,
ehhez megvásárolja a megfelelő felszerelést és utána fel tudja használni a saját gazdaságában.
Tehát biztos vagyok abban, hogy nekünk is ebbe az irányba kellene elmozdulni. De vannak
más lehetőségek is a bioenergiánál, hiszen eléggé abszurd, hogy a parasztgazdaságok, vidéki
házak, mondjuk, földgázzal fűtenek akkor, amikor a különböző mezőgazdasági hulladékok,
akár fanyesedék is ott megy tönkre, nem használják föl. Mondjuk az árak változása a
folyamatot megfordítja. Én komoly fantáziát látok az egyedi megoldásokban. A
napelemeknél, a napkollektoroknál, egyedi fűtési megoldásoknál, földhőnél. A földhő egy
külön olyan lehetőség, ami a műszaki fejlődés elején tart, de akár nagy objektumoknak a
fűtésére, hűtésére is alkalmas lehet.

A bioenergiánál egyébként eléggé oda kell figyelni az áringadozásokra, hiszen
többféle bioenergia van. Vannak olyanok, amelyek hol drágábbak, hol olcsóbbak a szerves
tüzelőanyagoknál, olajtermékeknél és gáztermékeknél.

Győrffy Balázs kérdése, húsvágóhidak, húsüzemek. Tizenhat engedély kell. Hát igen,
nekem mondta egy vállalkozó, hogy ő már több időt tölt el a hatóságoknál, mint a saját
üzemében. Ez egy péküzemmel foglalkozó vállalkozó. Vannak még rosszabb helyzetek is,
mert egy másik anyagban, amit most olvasgattam, láttam azt, hogy bioenergia
vonatkozásokban 40 engedélyt kell beszerezni, ha a szám pontos, de még nem voltak a
felsorolás végén.

Tehát ez teljesen abszurd, itt ezt az eljárást egyszerűsíteni kell. Egy bajor példát
szeretnék erre felhozni, hogy szinte minden kisebb gazdaságnál van feldolgozó üzem, ahol
egy szűrőpont van kis mini húsüzemmel, ahol egy sajtkészítő üzemben van egy péksége, tehát
minekünk ebbe az irányba kell elmozdulnunk - itt is egy EU konform szabályozás kell. Most
egyébként megjelent az a rendelet, ami a közvetlen értékesítést megnyitja: háromévi, vagy
négyévi erőfeszítést követően, ezen mindenképpen szükséges majd, hogy még dolgozzunk,
hogy lehet egyszerűsíteni az eljárásokat és minél több területre kiterjeszteni.

Szabó Rebeka kérdéseivel kapcsolatban. Azért kell a 10 éves agrárprogram, hogy
átfogó agrárstratégiaként szolgáljon, ez a célunk. Meg kell határozni a prioritásokat, a fejlődés
irányait és ebből le tudjuk képezni azt, hogy az állam hol, milyen szerepet vállaljon.
Egyetértek, széles körű társadalmi egyeztetés kell, nemzeti ügy a magyar vidék megmaradása,
a mezőgazdaság fejlesztése, ehhez nemzeti együttműködésre van szükség: civil szervezetek,
tudományos szakmai műhelyek észrevételeit szeretettel várjuk.

Mi van, ha a földmoratóriumot nem tudjuk meghosszabbítani, ez volt a következő
kérdés. Én optimista vagyok, hogy meg tudjuk hosszabbítani, de ha nem tudnánk
meghosszabbítani, akkor – ahogy említettem – fejlett külföldi példákra fogunk támaszkodni a
jogalkotásban.

A magyar fogyasztók szokásait érintettük. Azért fontos az agrármarketing és a
különböző ilyen magyar szokássá vált főzőversenyek, vásárok, népi vásárok, stb.-nek a
támogatása, mert a magyar termékektől elszokott fogyasztó belföldi turistaként ott kerül
gyakran kapcsolatba, mondjuk a hagyományos magyar békéscsabai kolbásszal, a halászlével,
a birkapörkölttel és így tovább a magyar termékekkel, ez meglepő. Tehát oly mértékben
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szakadt el ma már a városi lakosság jelentős része a vidéki életformától, hogy a gyerek nem
ismeri fel a háziállatokat például, nos, amikor felnőtt lesz, akkor se biztos, hogy sokkal több
tudással rendelkezik. Az ételek egy része már teljesen kiment a divatból, tehát itt valahol
vissza tudjuk csalogatni a fogyasztókat a magyar piacra és ezáltal a termékeket is lehet
értékesíteni, ehhez egyébként egy összehangolt marketingmunka szükséges.

Nem vagyok abban biztos egyébként, hogy a nagy kereskedelmi láncoknál vásárolt
termékek okvetlenül olcsóbbak a magyar termékeknél. Sajnos nagyon sok magyar terméket
áron alul kénytelenek eladni azok, akik előállítják ezeket a dolgokat.

Belvíz, árvíz vonatkozásában, itt több kérdés is volt. Először is 2001-re szeretnék
hivatkozni, akkor a karcagi területen 10 ezer hektár belvíz volt, és mint védelmi bizottsági
vezető szembesültem ezzel a problémával. Ugye erre a tájhasználat átalakítás a megoldás, ezt
területenként kell megvizsgálni. Azt hiszem, hogy a helyben gazdálkodók, a helyi
önkormányzatok, természetvédők véleménye nélkül nem lehet dönteni ilyen kérdésekben,
mert nincs két egyforma földrajzi tája az országnak, egyenként kell megnézni mindegyiket.
Én tudom, hogy itt a fokgazdálkodás visszaállításától kezdve a legkülönbözőbb elképzelések
vannak; nem tudom, hogy látott-e valaki fokgazdálkodást, 150-180 évvel ezelőtt szűnt meg.
Biztos, hogy vannak olyan területek, ahol meg lehet próbálni, de van ahol viszont aligha
érdemes, a táj is átalakult, az ember átalakítja a környezetet. A Kárpát-medencében ma 85
százalék annak a tájnak az aránya, ami emberi tevékenységnek az eredménye, ilyen a
Hortobágy is. Tehát ezt nagyon alaposan meg kell fontolni.

Azzal egyetértek, hogy egy összefüggő vízgazdálkodási stratégia kell, egy logikus,
alaposan végiggondolt koncepció, ahol a vízelvezetésnek, a víznek a megtartása fontos, ebbe
tárolórendszerek, a meglévő csatornarendszereknek a víztároló kapacitása éppúgy szerepet
kaphat, mint egy más jellegű ártéri gazdálkodás.

Azokat a tanulmányokat, amelyek elkészültek, azokat természetesen át kell tekinteni
és meg kell nézni azt, hogy miként illeszthetőek egy egységes koncepcióba. Itt a társadalmi
részvétel fórumaival teljesen egyetértek.

Tiffán Zsolt képviselő úr kérdése az alkalmi munkavállalás. Egy ilyen jogi torzszülött
ez a rendelkezés, ami született, mutatja azt, hogy az MSZP-s korszak miként ér véget
Magyarországon, ez a jogi selejt. Az agrárium érdeke, de egyébként az egész vállalkozói
rétegnek az érdeke, akik alkalmi munkavállalókkal dolgoznak, egy egyszerű megoldás és
gyors bevezetés - itt az előkészítő munkálatok folyamatban vannak.

Farkas Sándor képviselő úr kérdése - árvíz, belvíz helyzet. Az árvíz nagy kárt okoz,
látványos, tragikus. Éltem át árvizet Erdélyben hegyvidéken, tehát azt nem kívánom senkinek
se – nem is víz folyik, nem is mondom, hogy mi az, ami ott vízként megjelenik, hogy az mit
tartalmaz, amikor elönt mindent és kimossa a mezőgazdasági és kommunális dolgokat.

A belvíz szintén nagy gond, csak sokkal alattomosabb, óriási területeken képes
pusztítani. Igazából vannak olyan idők, amikor nagyobb kárt tud okozni, mint az árvíz, tehát
egy nagyon átgondolt vízkormányzás és komoly befektetést jelentő csatornarendszer építés
szükséges a belvízkárok kezeléséhez; ráadásul a belvíz gyakran együtt jelenik meg az
aszállyal, 2001 ilyen év volt, hogy véget ért az esőzés, ottmarad a belvíz és utána jött egy
légköri aszály, itt az éghajlatváltozás hatásaival is számolnunk kell. A vízgazdálkodás, meg az
erdőtelepítés itt kiemelt szerepet kaphat.

A megújuló energiák szintén kérdés volt. Szerintem is nagyon fontos kulcskérdés és
akár a vidéki lakosság, akár a vidéki gazdálkodók számára az, hogy helyi szinten tudják
megoldani a minél nagyobb energiafüggetlenséget, támogatandó cél, ehhez egyébként vannak
pályázati források is.

A foglalkoztatásnál teljesen egyetértek a kertészeti ágazattal, ez egy ígéretes
perspektivikus profil, nagyon jók az adottságaink a kertészetben. Van erre egy nagyon régi
koncepció egyébként, a Kert-Magyarország koncepcióra szeretném felhívni a figyelmet,
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támogatni szükséges ezt az ágazatot és az nagyon fontos, hogy a rendelkezésre álló
pénzforrások odakerüljenek, ahova valók.

A következő kérdés Patay Vilmostól érkezett, ha jól látom. Képviselő úr kérdezte az
erdőterületeket. Magyarországon közel 2 millió hektár erdő van, és mintegy 600 ezer hektár
szerepel a tervekben. Mindenképpen bővíteni kell és jó néhány ártéri terület, olyan
mezőgazdasági terület, ahol ma már nem lehet gazdaságosan termelni, alkalmas lehet az
erdőfelület bővítésére. Karcagon mondok egy helyi példát, 36 ezer hektáron 500 hektár erdő
van. Az Alföldnek a középső része ilyen mértékben fátlan, csak az önkormányzati vonalon 68
hektár erdőt telepítettünk 10 év alatt. A jelenlegi finanszírozás az elég kedvezően, nulla
környékére jön ki az erdőtelepítés. Mindenképpen szükséges, hogy emeljük az erdők arányát,
ugyanis a légköri aszállyal is összefüggésben van, a talajt megköti - nagyon fontos az, hogy a
CO kvótánál is szerepe lehet, tehát széndioxid megkötő tulajdonsága van. Biztos vagyok
abban, hogy az erdőket egy ilyen jóléti funkció irányába elmozdítva, valamennyi érdeket:
természetvédelmet, környezetvédelmet, vízgazdálkodást összehangolva, egy példa lehet arra,
hogy ha egy tárcához kerülnek ezek a dolgok, akkor jó helyen vannak, tehát mindenképpen az
az álláspontom, hogy bővíteni szükséges.

Ódor Ferenc képviselő úr kérdése az élelmiszerbiztonságról. Kiemelten fontos terület,
tehát egyszer s mindenkorra véget kell vetni annak az állapotnak, hogy ide hordanak
mindenféle élelmiszer hulladékot, hogy élelmiszer hulladék lerakóhely lettünk. Nekem az az
álláspontom, hogy a hamisított élelmiszer nem élelmiszer, az élelmiszer imitáció az sem
élelmiszer. Nyilvánvaló, hogy a lakosság számára is ezeket a dolgokat el kell tudni határolni,
nem mindig az olcsó élelmiszer az egészséges, élelmiszernek tűnő élelmiszer hamisítvány az
egészséges, itt hatósági intézkedéseket kell tenni. Nem véletlen, hogy nálunk valami nincs
rendben ebbe a témába, az sem véletlen, hogy Európából idejön hozzánk, hát miért nem
máshová viszik ezeket a dolgokat. Konkrét normák vannak, azokat kell egyenként átnézni és a
szükséges igazításokat elvégezni.

Közmunka. Annak idején Karcagon, az elsők között vezettük be a segély helyett
munkát programot, volt is éppen elég baj belőle még ’96 környékén. Nekem az a
meggyőződésem, hogy a közmunka hatékonyága azon múlik, aki végezteti. Vannak olyan
területek, ahol eredményesen tudjuk ezt a munkát elvégezni, ezt az irányító munkát, van, ahol
kevésbé.

Ami az agráriumot, elsősorban a vízügyet érinti, ott elég egyszerű meghatározni azt,
hogy mi egy alapteljesítmény, amit el lehet várni egy közmunkástól. Köbméter, négyzetméter,
tehát egy számszerűsíthető dolog. És én azt hiszem, hogyha a vízügyi szervek,
környezetvédelmi szervek a kellő lehetőséget megkapják erre, ők be tudják vasalni a
munkásokon a munkabérrel arányos teljesítést. Az árvíz sújtotta területeken, belvíz sújtotta
területeken sok közmunkást szeretnék majd látni az elkövetkezendő időben. Ehhez a
jogszabály-módosításokat kell végig vinni, ez tulajdonképpen akarat kérdése, hiszen az állam
a fő finanszírozó a közmunkánál. Azt tudjuk mondani, hogy kérem, nem ide, hanem oda
tesszük a szükséges forrásokat.

Font Sándor képviselő úr kérdése a GMO-val kapcsolatban, mi az álláspontom. Úgy
emlékszem, Magyarországon először Hódmezővásárhely önkormányzata volt, amelyik GMO-
mentes övezetté nyilvánította a város területét. Karcag volt a másik, tehát ebben követtük ezt
a példát. Mindenképpen amellett vagyok, hogy a GMO-mentességet fenn kell tartani. Nem
lehet kiszámítani jelenleg a hatásait, hogy a különböző génmanipulált növények milyen
hatással lehetnek a környezetre. Kiszámíthatatlanok a hatások. Az első adatok eléggé
rémisztőek, gondolnunk kell a jövő nemzedékére. Gondolnunk kell arra, hogy a környezetet
mindez veszélyezteti, és a környezetet tovább kell majd adnunk az utánunk következő
generációnak egy egészséges, lakható országot kell biztosítanunk azoknak, akik utánunk
következnek, a gyermekeinknek, unokáinknak. És ez nem kizárólag az agrárium vagy a
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környezetvédelem ügye, azt hiszem, hogy ez az elsőrendű nemzeti ügyek közé számít, oda
tartozik. Ebben a szellemben kell dolgoznunk, akár a GMO-ban, akár a többi területen is.

Köszönöm szépen a figyelmet és remélem, hogy együttműködésünk a későbbiek során
is hatékony lesz. Köszönöm szépen.

Észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen a szinte könyvelői pontossággal jegyzett és az arra adott
választ. Szokásainknak megfelelően mégis meg kell kérdeznem a bizottság tagjait, hogy van-e
olyan kérdéskör, és már csak nagyon rövid lehetőségük van, amelyre vissza szeretnének térni
egy mondatban, egy mondatos válasz erejéig. Van-e ilyen? Igen, Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés maradt ki
mindannyiunk részéről. Ez pedig a Leader program. A Leader programról tudjuk, hogy ez
gyakorlatilag egy klientúraépítés lett a visszaélések tömkelegével, ugyanakkor viszont
vidéken ez teljesen elvette a vidéki emberek vidékfejlesztő ambícióját. Erre konkrétan van-e
miniszterjelölt úrnak ismerete, szándéka? Illetve itt majd az elmúlt nyolc év kormányzati
visszaéléseit vizsgáló albizottságban lesz ennek komoly szerepe. Köszönöm.

ELNÖK: Igen. Szabó Rebeka, nagyon röviden kérem szépen a kérdést feltenni.

SZABÓ REBEKA (LMP): Nagyon röviden. Köszönöm szépen a válaszokat. Igaziból
csak egy olyan pont volt, aminél úgy éreztem, hogy nem igazán érintette a miniszterjelölt úr.
Ez a társadalmi egyeztetés. Én azt gondolom, hogy az kevés lesz, hogyha azt mondjuk, hogy
örömmel várjuk majd a szakmai szervezetek vagy a civil szervezetek véleményét. A kérdésem
arra vonatkozott, hogy lesz-e ennek esetleg külön személyi felelőse vagy egy külön részlege,
intézményi felelőse a minisztériumon belül. Tehát konkrét garanciákat szeretnénk erre látni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót miniszterjelölt úrnak.

DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm a szót, tisztelt
elnök úr. Varga Géza képviselő úr a Leaderrel kapcsolatban kérdez. A Leader ugye az
Európai Unió olyan programja, amely kifejezetten alulról jövő, társadalmi bázisra támaszkodó
fejlesztést elősegítő program, egy nagyon komoly vidékfejlesztési program, nálunk teljesen
más irányba ment el, és ezt az irányt vissza kell majd téríteni az eredeti kerékvágásába. Tehát
ez nem lehet egy kormányzati klientúrépítésnek az eszköze. Alaposan meg kell vizsgálni azt,
hogy milyen lépések teendőek, illetve itt is gyakorlatilag egyenként végig kell majd
vizsgálgatni ezeket a Leader-csoportokat, hogy hol mi a helyzet, hiszen nagyon sokféle
kérdést vetnek fel. Tehát teljesen egyetértek azzal, hogy ezt alaposan szemügyre kell venni.

Szabó Rebeka képviselő hölgy kérdése: társadalmi egyeztetés. Államtitkári szinten
szeretnénk megvalósítani a társadalmi egyeztetést, intézményrendszer működtetésével a
tárcán belül. Tény és való, nem érintettem ilyen részletesen, erre megvan az elképzelésünk,
olyan intézményrendszert szeretnénk kialakítani, amely biztosítja, hogy valamennyi
információ eljusson a döntéshozatali szintre. Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is úgy érzem, hogy elég széles körűen, mind a
kérdésfeltevések ilyen irányú mondatai és még a válaszok is elég nagy területet érintettek.
Remélem, hogy mindenki nyugodt szívvel tud majd szavazni.

Ezért szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki dr. Fazekas Sándort elfogadja
vidékfejlesztési miniszternek? Aki egyetért, kérem, hogy kézfeltartással ezt jelezze.
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(Szavazás.) Ez tizennégy. Ki az, aki tartózkodik ez esetben? (Szavazás.) Négy tartózkodás. Ki
szavaz nemmel? (Szavazás.) Kettő.

Megállapítom, hogy a bizottság nagy többséggel támogatja dr. Fazekas Sándort,
vidékfejlesztési miniszterré való kinevezésében. Köszönjük szépen jelölt úrnak a helytállást,
és kívánjuk azt, hogy amiről itt most beszéltünk, néhány év múlva, mint megvalósult
elképzelésekről és már az eredményekről tudjunk majd konzultálni. Természetesen a bizottság
évente meghallgatja a kijelölt minisztert, úgyhogy időközben fogjuk is látni, hogy hogyan
haladunk előre. Bizottságunk szeretné támogatni miniszter urat, hogy ez az előrehaladás
sikeres legyen. Köszönöm szépen. Rövid technikai szünetet rendelek el a második napirendi
pont megtartása előtt.

 (Szünet: 12.07-től-12.16-ig.))

Az albizottságok megalakítása

ELNÖK: Folytatnánk a bizottsági ülésünket. Második napirendi pontban az
albizottságokról tárgyalnánk újra.

Tegnap a bizottságunk döntött három albizottság felállításáról, az ellenzék akkor nem
volt még abban a helyzetben, hogy bizottsági tagokat jelöljön. További kérdés érkezett, hogy
vajon még hány albizottság felállítására teszünk javaslatot. Ezt most nehéz megjósolni, mert
mint említettem, bármikor menet közben is, ha a helyzet úgy adja, albizottságot felállíthatunk.

Tegnap az LMP képviselőjével egy kérdésre arról beszéltünk, hogy az erdészeti
albizottság, amely szakmai szervezetek által került kérésre, hogy állítsuk fel - mint ahogy
eddig is felállításra került -, mi lenne, hogy ha a fenntartható fejlődés bizottságában kerülne
sor annak az albizottságnak a felállítására. A Fidesz-KDNP frakció ragaszkodna továbbra is,
hogy a mi bizottságunk is tartsa meg ezt az albizottságot.

Azonban hál’ istennek a Házszabály idevonatkozó része segíthet ennek az ügynek a
megoldásában. A házbizottság ugyanis rögzíti egy általános irányelvében, hogy nincs kizárva,
hogy különböző bizottságok közös albizottságot alakítsanak, és ezért arra teszek javaslatot –
és ezt a jelenlévő Nagy Andor bizottsági alelnök úrral már megtárgyaltam, illetve jeleztem,
most már nincs itt, de az első napirendi pontnál jelen volt, a fenntartható fejlődési bizottság
alelnökéről beszélek -, hogy a bizottságnál kezdeményezést teszek arra, hogy az erdészeti
albizottság 6 fővel felállításra kerüljön.

Azt kértem, hogy ugyanilyen számban kezdeményezzék a fenntartható fejlődés
bizottságánál az erdészeti albizottság felállítását, majd pedig a két bizottság kimondja az
együttes munkálkodását társelnök megosztotti viszonyban, és innentől kezdve két társelnök
rendezi az albizottság ülésezési menetrendjét. Ezzel szeretném felvetni az egyik kérdést.

Ha jól tudom, Sáringer –Kenyeres Tamásnak adnám át a szót, onnan érkezett tőled,
élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos albizottság (Sáringer-Kenyeres Tamás: Igen,
élelmiszerbiztonság.), és ezzel már más, talán Szabó Rebeka, vagy ti is kerestetek meg ezzel
kapcsolatosan, tehát erre az albizottság felállítására is javaslat születhet.

Parancsolj, Ficsor Ádám!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném javasolni a 2013 utáni közös
agárpolitikával foglalkozó albizottság megalakulását, hiszen ahogy a miniszter úr a
meghallgatásán mondta, augusztusra ebben vélemény kell, kormányzati vélemény, ez egy
folyamatban lévő ügy. Köszönöm.

ELNÖK: Rendben.
Farkas Sándor!
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Tegnap már itt a bizottsági ülés után tettem egy
javaslatot a földhő albizottsággal kapcsolatban, azt gondolom, hogy ezt ki kellene terjeszteni a
megújuló energiákkal foglalkozó albizottságra. Ennek már volt egy alapja, azóta az élet már
sok mindent hozott magával, számos területe konkrétan az agráriumhoz kapcsolódik, tehát ezt
javasolnám felállítani, mivel a geotermális energiahasznosításon keresztül az egyéb alternatív
energiák is beletartozhatnak. Igaz, hogy ennek a kormányzati struktúrában talán más helyen
kellene szerepelnie, de én azt mondom, hogy speciális, agrárágazatot érintő kérdése van,
amivel nem ártana, ha egy-egy alkalommal tudnánk foglalkozni.

ELNÖK: Vona Gábor!

VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Rögzíteni szeretném, hogy itt
az elhangzottakkal kapcsolatban a Jobbiknak mi az álláspontja. Elfogadjuk az erdészeti
albizottság ilyen irányú felállítását, és támogatjuk mind az élelmiszer-biztonsági, mind a
közös agrárpolitikával kapcsolatos albizottság létrehozását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennyi albizottságra még soha nem érkezett javaslat,
amióta én itt tag vagyok. Ez nem baj, majd kíváncsi leszek, hogy tartalommal is meg tudjuk-e
tölteni ezeknek az albizottságoknak a munkáját. Akkor ezek szerint induljunk el abba az
irányba, hogy próbáljuk ki, hogy tud-e tartalmilag, érdemileg ennyi albizottság működni. Én
ennek nem szabnék gátat, majd akkor ezek szerint az élet megmutatja, hogy van-e ennyi
energiánk, hogy ennyi albizottságot működtessünk. Ha jól értettem, az ellenzék részéről az
volt a kérés, hogyha most tisztázódik, hogy hány albizottság lesz, akkor nekik továbbra is
javaslom ezt a hat fős, 4:2 arányú felosztást. Későbbi időpontban tennénk javaslatot az ő
részükről is, meg a magunk részéről is, hiszen most nem kezdünk el itt matematikázni, hogy
mi is, a kormányoldal hogyan osztja el a bizottsági tagok számát. Ezért arra tennék csak
javaslatot, hogy hány albizottság működjön. Erről egyenként szavaznánk. Meg kellene a nevet
is nevesíteni konkrétan, és a következő ülésre kérek mindenkit, hogy a maga kvótáját töltse
fel, és ezt a következő ülésen ismertetném.

Na tehát, erdészeti albizottság továbbra is működhet ezzel a névvel? (Nincs
ellenvetés.) Ha majd a fenntartható fejlődés albizottság is megteszi a hasonló lépést, akkor
közös bizottsággá fog átalakulni.

Élelmiszer-biztonsági albizottság. Vehetjük így? Igen. (Nincs ellenvetés.)
Na most, Ficsor Ádám, ami javaslatot tettél, itt hogyan fogalmazzuk meg a nevet?

FICSOR ÁDÁM (MSZP): A közös agrárpolitika jövőjével foglalkozó albizottság?

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): A reformot ne használjuk.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): A reformot nem szeretitek.

ELNÖK: Mindannyian értjük, hogy miről van szó. Közös agrárpolitikával foglalkozó
albizottság. Ez elég széles, ebben bőven benne van a 2014 után is, akkor nem kell nevesíteni.

Sándor, amit javasoltál, a földhő és megújuló energia?

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Ennyi csak, hogy megújuló energiákkal foglalkozó
albizottság.

ELNÖK: Akkor ez legyen: megújuló energiákkal foglalkozó albizottság. Jó,
egyenként teszem fel szavazásra a kérdést. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja, hogy
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erdészeti albizottságot hozzunk létre hat fővel. Aki igen, kézfeltartással ezt jelezze!
(Szavazás.) Ez egyhangú.

Ki az, aki elfogadja, hogy élelmiszer-biztonsági albizottságot hozzunk létre.
(Szavazás.) Ez is egyhangú.

Ki az, aki elfogadja, hogy közös agrárpolitikával foglalkozó albizottságot hozzunk
létre? (Szavazás.) Ez szintén egyhangú.

Ki az, aki elfogadja, hogy megújuló energiával foglalkozó albizottságot hozzunk létre?
(Szavazás.) Szintén egyhangú. Ismételten kérem, hogy mindenki gondoskodjon a bizottsági
tagok kijelöléséről a következő ülésünkre.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e még kérdés, észrevétel. Igen, Vona Gábor!

VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Annyi volna még a kérdésem,
hogy nyilván az ellenzéki pártok közötti konzultációt segíti az is, hogyha esetleg arról
születne valami döntés, hogy az albizottsági elnöki tisztségek számában az ellenzék részére
mit ajánlana a bizottság.

ELNÖK: Rendben. Valóban beszéljük ezt meg. Ez most 7 lesz, mert 4 új fog
megalakulni. Az ellenzék részéről a közös agrárpolitikával foglalkozó bizottság
megalakítására tettünk javaslatot. Javasolnám, hogy az ellenzék ezt mindenféleképpen vigye.
És kérdezem, hogy ragaszkodik-e még az ellenzék egy további albizottság elnöki
funkciójához. Vona Gábornak adtam szót, de figyelem Szabó Rebekát is.

VONA GÁBOR (Jobbik): Átadom a szót neki.

ELNÖK: Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Én azt gondolom, hogy jó lenne még egy elnöki hely az
egyik albizottságban legalább. És mi szeretnénk esetleg akár az élelmiszer-biztonsági
albizottságot javasolni erre a célra.

ELNÖK: Megmondom őszintén, mi Sáringer-Kenyeres Tamás úrhoz ragaszkodnánk,
hogy ő vezesse ezt az albizottságot.

SZABÓ REBEKA (LMP): Jó, rendben van.

ELNÖK: Vona Gábor!

VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Annyiból kérném a bizottság
megértését, hogy három ellenzéki párt van, és ha az elfogadható lenne a bizottság számára,
hogy 7 albizottságból 3 ellenzéki vezetéssel működjön, akkor a mi szempontunkból is
könnyebb lenne a döntés, mert mindenki kapna egy elnöki tisztséget. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igen, ezért kérdeztem, tehát a közös agrárpolitikáért felelős albizottságot itt
felajánlottuk és kérdeztem, hogy van-e még olyan, mutassatok rá egyre és akkor meglenne a
harmadik. Mert ugye van az ellenőrzési, amiről már múltkor döntöttünk, ezek után az
erdészeti és a megújuló energia.

Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok közben szót!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Javasolnám, abban állapodjunk meg,
hogy akkor melyik az a két albizottság, ahol elnöki posztot kapnak, és majd eldöntik később,
hogy ki lesz az elnök.
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ELNÖK: Most erről beszélünk éppen, épp ezt tárgyaljuk.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): De csak hogy ők meg tudnak-e egyezni,
bocsánat.

ELNÖK: Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Az a helyzet, most már látjuk, hogy a maradék közül –
ahogy ön is említette – az erdészeti, illetve a megújuló energiákkal foglalkozó, de ezt mi még
nem egyeztettük, hogy melyiknek az elnöki pozícióját szeretnénk. Ha esetleg a
kormányoldalnak ez mindegy, akkor nem lehetne, hogy ezt is nyitva hagyjuk a jövő
alkalomig, amíg meg tudjuk találni. Már látjuk az önök preferenciáit a többi esetében is.

ELNÖK: Tessék!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Rebeka egyet nem vett figyelembe,
hogy már az előző háromból is egy az ellenzéké. Az ellenőrzés – ha jól vettem ki az elnök úr
szavait – az már eleve az ellenzéknél van, akkor itt a közös agrárpolitika már kettő, és akkor
gyakorlatilag egy maradt már csak.

ELNÖK: Igen, csak ezt nem tudják eldönteni.
Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, azt gondolom, hogy egy bizottság akkor van
megfelelő súllyal bent a struktúrában, ha döntésképes. Azt gondolom, hogy mindenkinek volt
elegendő lehetősége, ideje arra, hogy átgondolja.

Azt gondolom, hogy ez a bizottság sokkal stabilabb, erősebb attól, hogy most azon
hezitáljunk, hogy most hogyan gondoljuk végig. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik itt
ülnek, a területet megfelelően ismerik, átlátják - azt gondolom, hogy a teremből addig ne
menjünk ki, amíg nem döntöttük el, sokkal felelősebben álljunk hozzá.

Úgy ítélem meg a magam részéről – ha már nálam a szó -, nagyon nagy örömmel
venném - habár nem prejudikálok és nem befolyásolok senkit, azt javaslom, legyen meg a
döntés, azt követően majd elmondom az álláspontom. Köszönöm.

ELNÖK: Ha kell, akkor most technikai szünetet rendelünk el, hogy az ellenzéki pártok
megegyezzenek abban, hogy a megújuló energia és az erdészeti albizottságból melyiket
szeretnék.

Vona Gábor!

VONA GÁBOR (Jobbik): Nekünk mindegy, hogy melyik a kettő közül. Látjuk, hogy
itt a Jakab úr részéről van egyfajta nyomás rajtunk, hogy döntsünk ebben, akkor döntsenek
önök.

ELNÖK: A megújuló energiát teszem elnöki javaslatként az ellenzéki pártoknak, hogy
azt is elnököljék. Tehát a közös agrárpolitika, a megújuló energia és az ellenőrző albizottsági
feladatokat látják el az ellenzéki pártok. A következő testületi bizottsági ülésünkre ennek
megfelelően tegyék meg a javaslatokat.

Kérdezem, hogy van-e további kérdés ehhez a napirendi ponthoz. (Nincs jelzés.)
Nincs, akkor ezt lezárom, köszönöm a segítséget.
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Egyebek

A harmadik napirendi pont az egyebek. Ebben nekem nincs új közlendőm a
tegnapiakhoz képest. Bárkinek van-e? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor azt is lezárom – az ülést
berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 35 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke
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