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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám)
(Általános vita)
b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési javaslatáról (1498/1. szám)
c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/2. szám)

2. a) Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés (J/1482. szám)
(Általános vita)
b) Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/…. szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1616. szám)
(Jakab István, Font Sándor (Fidesz) és Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) képviselők
önálló indítványa)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke

Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke
Farkas Sándor (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Ficsor Ádám (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Balogh József (Fidesz) Hanó Miklósnak (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz) megérkezéséig Jakab Istvánnak (Fidesz)
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)
Dr. Ódor Vilmos (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)
Pócs János (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Horváth Istvánnak (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) megérkezéséig dr. Zsiga Marcellnek
(Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Ficsor Ádámnak (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Ángyán József parlamenti államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Bajánházy László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Körösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Petykó Adrienn főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Popp József főigazgató-helyettes (Agrárgazdasági Tanács)
Szilágyi Zsuzsanna számvevő tanácsos, tanácsadó (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

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 figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. És
külön köszöntöm azokat, akik az egyes napirendi pontokhoz érkeztek előadóként vagy
érintettként.

A bizottság napirendtervezetét kiküldtük a bizottság tagjainak. Kérdezem, hogy ezzel
kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben a tervezettel
kapcsolatosan nincsen, akkor erről szavazunk. Kérdezem, ki az, aki elfogadja a napirendi
javaslatot. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm
szépen, ezek szerint fogunk haladni.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslat; az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési javaslatáról (1498/1. szám); a Költségvetési Tanács véleménye a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról (1498/2. szám)

Az első napirendi pontban a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat T/1498. számon benyújtott változatát fogjuk megvitatni, annak az általános
vitára való alkalmasságáról döntünk. Ehhez kapcsolódik az Állami Számvevőszék véleménye,
valamint a Költségvetési Tanács véleménye. Szeretném jelezni a bizottságnak, hogy a
Költségvetési Tanács képviseletét is kértük, hogy legyen jelen a bizottsági ülésen.
Válaszlevelükben jelezték, hogy köszönik a meghívást, de sajnos létszámbeli problémák, a
kicsi apparátusuk miatt nem tudnak egy időben több bizottsági ülésen jelen lenni, ezért a
Mezőgazdasági bizottság ülésén most nem fogják képviseltetni magukat. Ezért a napirendi
pont kapcsán az eddigieknek megfelelően a kormány képviselőit köszönthetjük, mégpedig
Körösmezei Csaba vezetésével, akit köszöntök, köszöntöm Szarka Péternét az Állami
Számvevőszék részéről, és kedves kollégáit is köszöntöm.

Szokásainknak megfelelően először a kormány képviselőjének adok szót, hogy
ismertesse a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése fontosabb, az ő számukra, az ő
részükről fontosabb elemeit, esetleg szívesen vesszük, hogyha kitérnek a mezőgazdasági
fejezetre. Ezt követően az Állami Számvevőszék képviselőjének adunk szót. Ezek után nyílik
meg a lehetőség a bizottsági tagoknak kérdések és észrevételek megtételére. Ezek alapján
megadom a szót a kormány képviselőjének, Körösmezei Csaba főosztályvezető úrnak.

Szóbeli kiegészítések

Körösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium)

KÖRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök
úr. A 2011. évi költségvetést fogom az önök számára ismertetni. Szerettük volna, hogyha
Banai Péter helyettes államtitkár úr itt tud lenni, azonban a bizottsági ülések időzítése miatt
még a főbizottságban, a költségvetési nagybizottságban van, azt az ülést is később kezdték el.
Ezért kérem, hogy fogadják el tőlem ennek az ismertetését.

Elöljáróban két dolgot szeretnék kiemelni ezzel a költségvetés-tervezettel
kapcsolatban. Az első, hogy amióta Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, először
vettük tervbe azt, hogy az államháztartási hiányt 3 százalék alatt tartsuk 2011-ben, e szerint
készült el. Ez egy fontos lépés afelé, hogy az euró mint fizetési eszköz hamarosan bevezethető
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legyen a feltételek teljesítésével, valamint ugyanilyen fontos, hogy az államadósság
növekedését megállítsuk, illetve majd csökkentsük. A másik pedig az a három fő alapcélpont,
amely köré ez a gazdaságpolitika épült: az egyik a növekedés biztosítása, a másik a
foglalkoztatottság növelése, a harmadik pedig a költségvetés stabilitása - mind a három
érvényesül és megjelenik ebben a tervezetben.

Ahogy minden költségvetést, ezt is egy gazdasági alappályára, makropályára ültettük
rá, arra építettük fel. Ennek főbb jellemzői közül kiemelném a növekedés mértékét - ahogy
mondtam, ez az egyik alapcélkitűzés -, ennek megfelelően a közelmúlt jelentős csökkenése,
az idei, 2010. évi enyhe növekedés után jövőre 3 százalékos GDP-növekedéssel számolunk és
tervezünk, de előretekintve a későbbi évekre is ezt további 3,5, illetve 5 százalékos
növekedéssel készítettük elő. Ami lényegesebb gazdasági jellemző szám még, az az infláció,
tehát a fogyasztói árindex, ahol 3,5 százalékkal számoltunk. Óvatosan optimisták vagyunk a
háztartási fogyasztás növekedését illetően, ahol az eddig csökkenést növekedés váltja fel
számításaink szerint jövőre, méghozzá 2,6 százalékkal. Gyakorlatilag csökkenést a közösségi
fogyasztásban, az állami költekezésben terveztünk, az 7,6 százalékos csökkenés lenne. A
jövőre növekvő gazdasági növekedés természetesen beruházásokat jelent, ennek megfelelően
az export-import arány átmenetileg romlani fog - ezt nyilván a beruházáshoz szükséges
behozatal okozza.

Ezek és a további számok azt eredményezik, hogy összességében egy kedvező
makrokörnyezetben tervezhettük meg ezt a 2011. évi költségvetést, és ez első
következtetésként azt jelentené, hogy a kiadási oldalon is jelentős a mozgástér. A
gazdaságpolitika és az államháztartás tervezésénél azonban arra került a hangsúly, hogy egy
olyan értékválasztás jelenjen meg ebben, ahol inkább egy jelentős adóátrendezés történjen
meg. Ténylegesen az elmúlt húsz év legjelentősebb adócsökkenését terveztük 2011-re, ezzel a
lehetőséget a maximális, de biztos mértékig kihasználtuk. Ezért azt lehet mondani, hogy még
sincs jelentős növekedés a mozgástérben, adott a kiadási oldal, és jellemzően azt lehet
mondani a legtöbb fejezetnél, hogy a kiadási oldal számai nominálisan szinten maradtak.
Ezek azok a körülmények, amelyek között értékelni kell tudnunk azt, hogy a mezőgazdaság
céljait illetően - amely számokat majd mindjárt konkrétabban - végül is mit jelent ez, vagy
ahogy a közismert hasonlat mondja, mekkora az a torta, amelyből ezt a szeletet kihasítjuk.

Konkrétabban az államháztartás céljairól:
A GDP ez alapján számolt értéke 28 440 milliárd. Az egész államháztartás kiadási

összeg 16 996, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani picivel kerekítve, hogy 17 ezer milliárd
forint, tehát a centralizáció itt közel 60 százalékos, viszont beindult ennek a csökkenő

tendenciája, ami szintén önálló célnak tekinthető.
Ahogy mondtam, a 3 százalék alatti hiánytartás alapvető célként rögzült. Emellett

prioritása a költségvetésnek a háztartások kedvezőbb helyzetbe hozása, a közismert jelentős
adócsökkentés, ami egyrészt arányos, másrészt egykulcsos, harmadrészt pedig a családokat
támogatja elsősorban. Ugyanígy ki kell emelni a vállalkozási pénzügyi mozgásterének a
növelését, itt szintén az adócsökkentésre, a társaságiadó-kulcsra kell gondolni, az új
Széchenyi-terv beindítására, amelynek a kidolgozása most már a végső stádiumban van, és
januártól tervezzük beindítani, valamint az állami szféra karcsúsítását és a kiadások
visszafogását.

Ami kiemelkedő még a költségvetés más fejezeteiből, a nemzeti közfoglalkoztatási
program elindítása, általában az állami kiadások, a bürokrácia csökkentése. Itt a tervezési
köriratnak megfelelően a dologi kiadások 5 százalékkal csökkentett mértékben kerültek
megtervezésre, a bérek pedig nominálszinten maradtak. A közelmúltban napvilágot láttak
különböző számok a létszámcsökkentéssel kapcsolatban, elhangzott 10-15, illetve 25, sőt
30 ezer fős létszámcsökkenés. Ilyen kiadva központilag nincs, ezt szeretném kiemelni. A
tervezésnél az előbb elmondott mértékben kellett ezeket a személyi kiadásokat megtervezni.
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Ez a csökkenés, ezek a számok annak a számításnak az eredményei, hogy itt a természetes
fogyást kell megvalósítani, tehát nem lesznek feltöltve azok az álláshelyek, a nyugdíjba
vonulók, a pályaelhagyók álláshelyeiről van szó. Ennek a forrását természetesen a tárcáknak
kell majd kigazdálkodniuk.

Amit talán még kiemelnék, az a közfeladatok kiszervezésének a megállítása, tehát a
PPP-programok felülvizsgálata, a közrend, a közbiztonság növelése. Ez az előző témával is
összefügg, mert nem fűnyíróelvszerűen történik ez a csökkenés, vannak kedvezőbb területek,
például a rendőrség kifejezetten létszámnövelésben fog részesülni jövőre. Ilyenek még a
határon túli magyarok számára alapított programok, a megyei közigazgatási hivatalok bázisán
az egykapus ügyintézés teljes megvalósítása. Jövőre indul az egészségügy átalakítása, illetve a
mostanában sok vitát kiváltó nyugdíjrendszer-átalakítás. Körülbelül ezeket emelném ki az
általános bemutatás részeként.

Magáról a költségvetési törvényjavaslatról talán ránézésére is látszik, hogy egy picit
már laposabb a kötet, a szerkezete egyszerűbb lett, bár egyúttal tagoltabb is - ez reményeink
szerint jobban biztosítja az áttekinthetőséget. Törekedtünk arra, hogy az azonos és hasonló
célokat szolgáló előirányzatok egy fejezeten belül jelenjenek meg. A szükségtelen
ismétléseket, a részletes táblázatokat elhagytuk a tervezetből.

Kérem szépen a bizottságtól, hogy a tervezet általános vitára alkalmasságát állapítsák
meg. Köszönöm szépen egyelőre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor megadom a szót az Állami Számvevőszék
képviselőjének.

SZILÁGYI ZSUZSANNA (Állami Számvevőszék): Üdvözlök mindenkit! Annyiban
szeretnék egy picit pontosítani, hogy Szilágyi Zsuzsanna vagyok, Szarka Péterné ugyanis
egészségügyi okokból nem tudott sajnos eljönni, bocsánat!

ELNÖK: Bocsánat, ezt épp az ülés előtt beszéltük meg.

Szilágyi Zsuzsanna (Állami Számvevőszék)

SZILÁGYI ZSUZSANNA (Állami Számvevőszék): Az Állami Számvevőszék
véleménykialakításának a körülményei körülbelül olyanok voltak, mint a tervezésben részt
vevőké: roppant rövid idő állt a rendelkezésünkre, mint ahogy nekik is. Technikailag is
változott a helyzet némiképp a korábbi évekhez viszonyítva, ugyanis jegyzőkönyv-felvételre
került sor. Ezek alapján, valamint a tárcák által adott tanúsítványok alapján alakítottuk ki a
véleményünket. Itt gyakorlatilag általánosságban elmondható, amit a kormány képviselője
mint előterjesztő is említett, az egyszerűsítés, amit mi is pozitív dologként ítéltünk meg.

Vannak egyébként pozitív változások, amelyeknek a kedvező létét megállapítottuk,
illetve maradtak olyanok, mint ahogy mindig is, amiket tovább lehet, illetve kell javítani. Az
egyszerűsítés például a pozitív dolgok közé tartozik, de ugyanígy pozitív változásként élte
meg az ÁSZ, hogy kisebb azoknak az adóbevételeknek a mennyisége, amiről nem tudott
véleményt mondani, körülbelül az egyharmadára csökkent az előző évhez viszonyítva. Pozitív
változás, hogy önálló sorra kerültek a társadalmi szervezetek kiadásai, illetve hogy a PPP-
kiadások gyakorlatilag egy tárcához összpontosultak főként. Pozitív változásként jeleztük a
véleményünkben az uniós források meghatározásánál, hogy nagyobb mértékben támaszkodtak
a tervezésben részt vevők a meglévő szerződésekre, illetve a kötelezettségvállalások
állományára.

Ezeken túl azonban évek óta visszatérő kockázatot jelent a véleményünk szerint, hogy
magának a tervezésnek a folyamata, illetve a résztvevők feladatai nem kellőképpen, illetve
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széttagoltan vannak részben szabályozva, tehát egy közpénzügyi törvény megalkotását sürgeti
az Állami Számvevőszék. Magas kockázatúnak ítélte az adók közül például a társasági adót,
közepes kockázatúnak a jövedéki adót, de ezeket a véleményben leírtuk.

Ami kifejezetten a bizottság tárgykörébe tartozik főként az agráriummal, a
mezőgazdasággal kapcsolatosan, pozitív dologként állapítottuk meg, hogy az NGM és a tárca
is prioritásként kezelte az uniós támogatásokat, illetve az uniós források felhasználásának a
hazai társfinanszírozási forrásbiztosítását. Vannak azonban, maradtak olyan tételek, amelyek
kapcsán némi nézetkülönbség maradt. Ilyen többek között, hogy évek óta jelezzük a top-
upnak a külön soron való tervezését pontosan az átláthatóság biztosítása érdekében.
Egyébként e tekintetben pont az NGM adta meg annak az indokát saját maga is, hogy
csökkenő mennyiség a hazai forrás, és ennek az átláthatóságát biztosítani úgy lehetne igazán,
ha külön soron szerepelne. A forrás biztosítása egyébként még az általunk lezárt helyszíni
ellenőrzések után is növekedett, tehát pozitív változás következett be.

Még egy probléma van, amiről úgy gondoljuk, hogy kormányhatáskör - és erre is
tettünk javaslatot -, hogy az Unióval történő elszámolások kapcsán keletkező

árfolyamnyereség felhasználása, illetve ha veszteség keletkezik, a forrásbiztosítás ugyanúgy
kormánydöntést kívánna szerintünk, mert ezek a folyamatok a feladat-végrehajtásban részt
vevők által kevésbé vagy alig befolyásolhatók, tehát központi intézkedések, illetve pénzpiaci
folyamatok hatására alakulnak, amelyek megoldása valószínűleg a KESZ igénybevételét,
illetve nagyobb árfolyamnyereség esetén az elköltés nagyobb körben történő döntést kívánna.

Tulajdonképpen ennyi, és a kérdésekre persze megpróbálunk válaszolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tagadhatjuk, hogy a top-up külön soron való
szerepeltetését ellenzéki képviselőként végig kritizáltuk 2004 óta mi magunk is. De talán
biztatásképpen csak annyit szeretnék mondani az Állami Számvevőszék részére, hogy már
csak egyszer kell egy megkritizálni, mert 2013-ban már nulla lesz a nemzeti kiegészítés,
úgyhogy a 2012-es költségvetésünkben lesz utoljára top-up, akkor 10 százalékos lesz, hogyha
tudjuk tartani ezt a szintet, és utána megszűnik ez a fajta kiegészítő támogatási lehetőség.

Az előterjesztő és az Állami Számvevőszék e témakört ismertető képviselője után a
bizottság tagjainak van lehetőségük kérdések és vélemények megfogalmazására. (Jelzésre:)
Megadom a szót Varga Gézának.

Kérdések, hozzászólások

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. A mai témánk, napirendi
pontunk annak a megvitatása, hogy általános vitára alkalmas-e a tervezet. A mi véleményünk
szerint a tervezet általános vitára nem alkalmas. És nem azért mondom ezt egyszerűen csak
ellenzékiként, merthogy egy ellenzékinek kötelessége a költségvetést kritizálni, illetve el nem
fogadni, hanem azért, mert az az egyszerűsítés lehet, hogy pozitívum, abban az értelemben,
hogyha tételeket von össze, de abban az értelemben semmiképpen nem tekintjük
pozitívumnak, hogy a korábbi évek összehasonlítására nem ad lehetőséget. Egyszerűen a
rövid idő miatt - többen hivatkoztak, az előterjesztők is a rövid időre - ezt megértjük, de nem
a mi feladtunk volna, hogy kutatásokat végezzünk, hogy akkor az a bizonyos n mínusz 2-es
törvény, vagy akár több évre is visszamenőleg, hogy mondjuk legalább a 2009. év, a tárgyév,
a jelen év, a 2010-es tervezet, s a többi - tetszenek érteni, hogy miről beszélek. Ez teljesen
lehetetlenné tette ezt az összehasonlítást. Ezért két eszköz volt a kezünkben: az egyik az, hogy
a fejezetek tételeinél megnézzük a számadatokat, a másik pedig az indoklás.

Az indoklást, ahogy a kormány előterjesztőjétől is hallottuk, lehet egy ilyen pozitív és
optimista hangvétellel megtenni, mint ahogy a szöveges részben is és a verbálisan



- 10 -

elhangzottakban is azt tapasztaltuk, csakhogy ezzel nincsenek összefüggésben a számok. A
főösszegek felsorolásánál ezt nagyon hiányoljuk.

A tervezet nem veszi figyelembe azt sem, hogy itt minisztériumi összevonások
történtek. Ez különösen érinti az e bizottság tárgykörébe tartozó vidékfejlesztési és
mezőgazdasági kérdéseket, hiszen tudjuk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium alá kerültek a
környezetvédelmi és a vízügyi költségek és feladatok, ami tovább hatványozza azt, amit az
előbb elmondtam arról, hogy a korábbi évek nem szerepelnek, de így az összevonások miatt
sem tudtunk egy megfelelő összehasonlítást tenni. Az előterjesztésben Körösmezei úrtól
hallottunk ilyen szavakat, hogy „stagnál”, hogy „tendenciájában”, hallottunk olyat, hogy
„nominálisan csökken”, s a többi, csak egyszerűen nem tudjuk, hogy mihez képest. Ezek a
szavak… Önök bizonyára ennek a tudásnak a birtokában vannak, hiszen valamihez képest, de
ez ezekből az előttünk lévő dokumentumokból nem derül ki.

És akkor hogy néhány konkrétumba belemenjek: elfogadhatatlan például így
elnagyolni mondjuk a Miniszterelnöki Hivatalt. Azt mondja a XI. fejezet, hogy a költségek le
vannak bontva, személyi költség, annak járulékai, dologi költségek, mondjuk 3,6 milliárdra
talán, ha jól emlékszem, és aztán lazán van egy következő sor, hogy 90 millió pedig egyéb
költség. Szóval ha egy kicsi komolyságot adnánk ennek! A jelenlegi kormánypártok tavaly,
illetve a korábbi években ellenzékben voltak, megbecsülhettétek volna annyira az ellenzéket,
hogy legalább érdemben hozzá tudjunk szólni, és szerkezetében egy olyan munkát kapjunk,
ami tárgyalható.

Következetlen a munka abban az értelemben is, hogy az aláírók személyét illetően
sem tudtunk egy következetességet elővarázsolni vagy kihámozni belőle. Ez az
államszámviteli törvény hiányára utal ismét, amikor a 2009-es számvevőszéki jelentést
tárgyaltuk, már akkor is felvetettük, hogy az államszámviteli törvény megalkotása rendkívül
fontos volna, mert így sok esetben nem világos, hogy ki fog felelni az egyes fejezetekért; van,
ahol nyilvánvaló, de van, ahol nem. Hogy egy példát mondjak: az Alkotmánybíróságnál az
Alkotmánybíróság elnöke írta alá azt a néhány soron költségvetési fejezetet, pedig egészen
biztos, hogy nem az Alkotmánybíróság elnökének a feladata az Alkotmánybíróság
költségvetésével törölni. De ha a számvevőszéki részt nézzük meg, ott már megtaláljuk az
elnök úr és a főtitkár úr aláírását is - valószínű, hogy mint operatív feladatért a főtitkár úr lesz
érte felelős. Az, mondjuk, rendben van, a kettőt csak a következetlenség miatt hasonlítom
össze. Végül is az előttünk lévő anyag - amely, talán nem kétséges, hogy elfogadásra kerül -
fog kikerülni a honlapra, tehát a közvélemény is ezt látja majd. És ahogy mi nem tudtunk
ebben eligazodni, úgy a közvélemény sem fog tudni eligazodni benne. Ez minket teljesen arra
emlékeztetett, amikor az átkosban az MSZMP Központi Bizottsága meghozta a költségvetési
döntéseket, majd a Népfront választottjai beültek a parlamentbe, és feltartották a kezüket. Én
azt hiszem, hogy ezt egy picit meg kellene haladni, de most ezzel a sokat emlegetett
kétharmados többséggel teljesen ebbe az irányba megyünk.

Néhány dolog lenne még a konkrétumokról is, de talán abba nem is megyek bele,
hiszen itt most csak azt kell indokolnom, miért nem tartjuk általános vitára alkalmasnak, és
ahhoz, azt hiszem, ezek az indokok bőségesen elegendőek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót, amennyiben
nincs kormányoldali megszólaló.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Általában a költségvetésről
az a véleményünk, hogy egy nagyon felelőtlen költségvetés, amely előttünk van, hiszen egy
törvénytelen államosításra épülnek a számai - természetesen a magánnyugdíjpénztárakra
gondolok -, és ezek között van egy olyan tétel is, amely egy feltételezett 500 milliárd forintos
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tétel, amely itt el lett osztva, úgyhogy ebből próbálja a kormány szerintem nemcsak az
lyukakat, hanem sok egyebet is betömni. Én tehát azt gondolom, hogy ez így nem helyes.

A makropálya eléggé bizonytalannak tűnik - ezt több szervezet megerősítette, részben
az ÁSZ is, részben a Költségvetési Tanács is -, hiszen várhatóan nem lesznek tarthatók azok a
növekedési és inflációs számítások, amelyekre maga ez a költségvetés épül. És azt is látjuk,
hogy az egyik lába, ami a válságadókat illeti, az meg nem fog 2012-ben megszűnni, tehát egy
szektor, amely lenyelte ugyan ezt a dolgot, talán épp a tegnapi napon szembesült azzal, hogy
elég rövid ideig tartott az a nyugalmi állapot, hogy ez csak két évről szól.

Konkrétabban - miután nekünk nyilván alapvetően a minisztérium költségvetésével
kell foglalkoznunk szakbizottság lévén - tipikusan az az eset van, amikor a fagylalt
visszanyal, mondom ezt a kormánypárti képviselőtársaimnak, hiszen rengeteg olyan követelés
volt az elmúlt években, amelyeknek a nyomát nem látjuk ebben a költségvetésben.
Hozzáteszem, hogy nem fogunk olyan dolgokat követelni és olyan módosítókat készíteni,
amelyek veszélyeztetnék mondjuk azt a makropályát, amit egyébként mi is helyesnek tartunk,
de - még egyszer mondom - a megalapozását nem látjuk megfelelőnek.

Abban, hogy nem volt egyszerű összehasonlítani az éveket, igazat adok a Gézának.
Meg lehetne tenni egyébként, nyilván kicsit jobban belemélyedve a megelőző költségvetés
soraiba - attól függetlenül, hogy két minisztérium összevonásra került - világosan
elkülönülnének itt a forrásoldalak. Abból kijöhet egy olyan szám - és ezt majd kormánypárti
képviselőtársaim nyilván el is mondják -, hogy egy nagyon-nagyon nagy mértékű növekedés
tapasztalható, hiszen ha a két minisztériumot összevetve nézem, akkor nagyjából egy
30 milliárd körüli növekedést látok én itt a fő számokban. Ezzel egyetlenegy apró baj van:
hogyha egy kicsit jobban belemélyedünk, hogy milyen bázissal is számolunk, akkor kiderül,
hogy ebből 20 milliárd hiányzik eleve az idei bázisból, ami 2009-ben kifizetésre került, amit a
következő napirendi pont tárgyalása során nyilván úgy aposztrofálnak majd, hogy itt
trükközés volt, de én azt gondolom, hogy a gazdák annak a trükknek, hogy négy hónappal
előbb kapnak pénzt, nyilván örülnek, és az idén is lehetett volna egy ilyen trükköt alkalmazni
a minisztérium részéről - senki nem reklamált volna érte -, de ez eleve hiányzik. Van egy
olyan tétel, az idei beruházási támogatások megállása miatt - hiszen május óta érdemi
támogatáskifizetés nem történt - van egy maradvány, amit nyilván számolni kell, jövőre meg
várhatóan ki kell fizetni, ez egy 16 milliárdos tétel. Tehát innentől kezdve az a növekmény
már eltűnt, nincs, úgyhogy maradunk a bázison.

Vannak új sorok, amelyek, azt gondolom, helyesek. Kicsit aggályosnak látom főleg az
„Igyál tejet” program duplázását, nem azért, mert ez nem jó, hanem azért, mert a
feltételrendszert nem igazítják hozzá, márpedig én nem látok nagy változást; akkor
valószínűleg az igénybevétele lesz ennek alacsonyabb. De hozzáteszem: ezeknek a
programoknak a finanszírozása meg a növekvő finanszírozása rendben van, ezek pozitív
elemei ennek a költségvetésnek.

Amit én a legnagyobb problémának látok - és itt mindenképpen azt javaslom a
bizottságnak, hogy ezt ne is zárjuk le így, itt mindenképpen segítsünk a minisztériumnak az
alkuban, mondom ezt a gazdasági minisztérium képviselőjének is -, az az, hogy jelenleg nincs
meg a fedezete ebben a költségvetésben a 2010. évre járó top-up kifizetésének. Tehát hiányzik
7,5 milliárd forint. Ezt akárhogyan is nézzük, csűrjük-csavarjuk, ez a pénz ebből a
költségvetésből hiányzik. Én nem gondolom, hogy fejezeten belülről ezt a kérdést -
bármennyire is attraktív lesz a minisztérium meg a bizottság - meg tudjuk oldani belső
módosításokkal. Vannak tartalékok belül, én azt mindjárt most mondom arra, amit az ÁSZ
mond, hogy nagyon helyes, hogy az uniós források lábát biztosítják, szerintem
túlbiztosították, de ez legyen a minisztérium belső tartaléka! Nem lehet 150 milliárdot
kifizetni az I. tengelyre, hölgyeim és uraim, 2011-ben, ugyanis ahhoz már az összes
beruházási döntést meg kellett volna hozni legalább a nyáron, hogy ezek a beruházások jövőre
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megvalósuljanak, és ki lehessen őket fizetni. Tehát fizikailag nem lehet ezt megcsinálni. De
nincs akkora tartalék abban sem, hogy abból mondjuk egy hiányzó 7,5 milliárd forintnyi top-
upot, ami most még a teljes állattenyésztés ágon van.

Én most nem beszélek arról a top-upról, amit Jakab Pistáék meg mindenki mindig
követelt, hogy fizessük ki a 39 milliárd forintot. Nagyon jó lenne, mindenki nagyon örülne
neki, de nem leszek ennyire demagóg, és egyikünk sem lesz ennyire demagóg, mert tudom,
tudjuk, hogy nincsen, meg nem lehet rá forrást találni, úgy, hogy valamibe nagyon durván
ne… Mondjuk hozzáteszem: a különadóból talán lehetne rá fordítani, miután áfacsökkentés
sem történt, de én most ebbe nem bonyolódnék bele. De az állattenyésztőktől legalábbis azt
nem kellene elvenni, amit eddig kaptak, hiszen azért még mindig elég nagy baj van a
tejágazatban, a legnagyobb feszültség még mindig ott van, és nagyon hiányozna nekik,
hogyha ez a forrás nem lenne kifizetve.

Amit én még problémásnak látok, az az, hogy az MgSZH, a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal bevételi előirányzatát 1 milliárd forinttal megemelték. Az elnök
helyében én egyet tennék: minden nap ellenőriztetnék mindenkit, és akkor meglesz az a
bevétel, szeretném jelezni, de ezt megint csak az ágazatból fogják kivenni, és az nem lenne jó.
Meg fogják csinálni, ha ez az előírás, és sajnos még így sem lesz elég a fedezet, mert ezzel
nem növekedett a felhasználható keret, hanem valamelyest csökkent - ugyan van egy külön
sor, amely a génkezelés kapcsán, a genetikai alapok kezelése kapcsán kikerült ebből a
rendszerből. Ebből az következik, hogy amit már az idén fel kellett volna törvényileg, és
aminek az előkészítése meg is történt május előtt, ez az erdővédelmi őrszolgálat, ebben
például fedezet erre nincsen. Tehát ezt mindenképpen meg kell teremteni, mert megint itt az
ősz, tudjuk, látjuk, milyen cikkek jelennek meg a falopások okán, tehát ezt mindenképpen
meg kell oldani. És így nem fog biztosítani a 650 falugazdász éves foglalkoztatására sem
teljes körű fedezetet ez a forrás; vagy valahonnan el kell venni, de az egy másik kérdés.
Hozzáteszem, hogy nem tudom, mennyi megtakarítást hoz majd az új kormányhivatali
rendszer, de énszerintem először - mint minden átszervezés - inkább vinni fogja a pénzt, nem
hozni. Tehát ezzel én most az első évben semmiképpen nem számolnék.

A másik, amit viszont muszáj feszegetni, és szerintem itt is meg kellene próbálni jobb
belátásra bírni a kormányt - mert ez megint túlnő, messze túlnő a minisztérium hatáskörén -,
az a kárenyhítési alapnak az ügye. Ha legalább 20 százalékos kárenyhítést akarunk az idén
fizetni, onnan 10 milliárd forint hiányzik. Volt már rá példa, hogy külön kasszából
kiegészítésre került, a tavaszi fagykárra emlékeztetnék mindenkit, ott ugyan 5 milliárdról volt
szó, de a volumene most annyival nagyobb. Tehát ez a minimum, amit még a 2 milliárd
kötelező önrészhez hozzá kellene tenni, hogy ne nevetséges, mondjuk 7-8 százalékos
kárenyhítés legyen. Mert akkor tényleg lehet azt mondani, hogy rossz ez a rendszer, de a
törvényi lehetősége megvan a kormánynak, hogy ebbe a kasszába belenyúljon. Ezt nyilván
mindenképpen módosítani kell, hiszen erre volt is konkrét ígéret, amiből persze már
előlegfizetés nyilván nem lesz, mert nem lehet - ugyan erre is volt itt konkrét ígéret, hogy
gyorsan minden ki lesz fizetve; én most ezt nem így látom, legalábbis ami a kárenyhítést illeti.

Az is érdekes pikantériája az ügynek - ezt az államtitkár úrnak jeleztem is -, hogy én
annyi kritikát, már bocsánat, hogy ezt hozom elő, mint a génmegőrzés kasszájának a
csökkentése miatt nem kaptam még, és az tavaly 300 millió volt, most meg maradt erre 100.
Ez mondjuk egy nagyon kemény dolog. Ezt én nem vállalnám fel a bizottság helyébe, tehát itt
azért legalább a tavalyi szint maradjon meg; még akkor is, hogyha most van egy külön sora,
de a kettőt nem lehet összekeverni, mert ez teljesen más történet, mint ami le van írva.

Többen ott voltunk az erdészeti nyílt napon, ebben a költségvetésben nincsen meg az
erdészeti tanácsadó szolgálat fedezete egész évre. Én úgy gondolom, hogy legalább ennyit
meg kellene adni abból a rengeteg ígéretből, ami ott elhangzott, mert egyébként meg semmi
nincsen benne. Tehát valamit azért legalább adni kellene, ha már államfői meg
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miniszterelnök-helyettesi szinten ígért meg mindenki mindent. Ennyivel, azt gondolom, azért
tartozik az erdészeti ágazatnak a kormány.

Én úgy látom, hogy az elmondott 5 százalékos kötelező leépítésen meg a kafetéria-
csökkentésen túl ebben a két minisztériumi személyi kiadás sorban nagyobb csökkentés van,
jó lenne, ha ezt majd megnézné valaki. Én itt legalább egy 15 százalékos csökkentést látok, és
ez nem…, tehát a kafetéria meg az 5 százalékos bércsökkentés ezt nem indokolja. Tehát ebből
vagy nagyobb létszámleépítés lesz… A minisztériumnak nyilván játszania kell, mert hogyha
nem kapja meg az egyszeri kiadások fedezetét, ami, ugyan most már csak kéthavi
végkielégítést kell fizetni mindenkinek, akkor is jelentős tétel - és ezt korábban minden egyes
átszervezéses létszámkorrekciónál megvolt -, akkor arra fog kényszerülni, hogy több embert
küldjön el, mint amennyit egyébként előírtak neki, mert ezt a pluszköltséget valahonnan ki
kell gazdálkodnia. És ezt január 1-jével meg kell lépnie, mert különben összeborul az egész
központi igazgatási költségvetése.

Tudnék még sok mindent mondani, egyelőre nem kívánok többet, nyilván alaposan
meg fogjuk ezt vitatni majd a parlamentben is. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon sok
mindent át kellene gondolni ahhoz, hogy ez a költségvetés így támogatható legyen. Én ezeket,
amiket elmondtam, nagyon megfontolásra ajánlom akár a minisztériumnak, akár a
kormánynak, és nyilván a bizottságnak is, mert mi ugyan nyilván majd be fogunk adni
összesen két módosítót, ami a fő számokat érinti, ami úgysem lesz megszavazva, pontosan
tudom, de nem fogunk megsértődni, ha ugyanazzal a szöveggel másikakat támogathatunk,
amelyekben mondjuk egy-két héten belül még lehet alkut kötni - ezt ajánlom a bizottság
kormánypárti tagjai figyelmébe. Nem volt még rá példa, hogy valamennyi forrást ne tudtunk
volna ebben a vitaszakaszban az agrárium költségvetéséhez hozzárakni, még akkor is, ha ott
hivatalból a minisztériumnak nyilván mindig ellent kellett állni az ilyen kísértéseknek, de
azért a viszonylag erős agrárlobbi általában keresztül szokta tudni verni a parlamenten ezeket
a módosításokat.

Ebből nyilván az következik, hogy általános vitára mi nem fogjuk megszavazni ezt a
költségvetést, és szeretnénk, hogyha ezek a korrekciók, amelyekről beszéltem, meg
megtörténnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves Bizottság! Azt kell
mondjam, hogy a Lehet Más a Politika sem találja általános vitára alkalmasnak ezt a
költségvetést, amelyről itt most beszélünk. Igazából az alapvető problémánk az vele, hogy ez
pénzforgalmi alapon kerül összeállításra, és nem látható mögötte az egyes tételek részletes
bontása, vagyis a különböző szakmapolitikai megfontolások. Tehát tulajdonképpen a
szakpolitika elválik a költségvetés-alkotástól, és nagyon sok helyen olyan összegeket látunk,
amire nagyon nehéz úgy igent vagy nemet mondani, hogy igaziból nem látjuk a részleteket
mögötte. Erre egy elég jó példa szerintem a költségvetésben szereplő tanyafejlesztési
program, amelynek egyébként nagyon örülünk, nagyon jól hangzik, és az indoklásban persze
van róla egy bekezdés meg néhány dolog felsorolva, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy
eldönthessük, hogy azzal a 936 millió forinttal, ami ott elő van irányozva, egyetértünk vagy
nem, szeretnénk-e többet vagy nem, ahhoz sokkal jobban látnunk kellene a kormánynak azt a
szándékát, hogy pontosan mit ért ez alatt a tanyafejlesztési program alatt. (Sáringer-Kenyeres
Tamás közbeszól.)

Ehhez hasonlóan egyébként, mivel jelezte is a kormány, hogy változtatni kíván az
eddigi agrárszakpolitikán, és egyfajta új agrárstratégia körvonalazódik, vártuk azt, hogy erről
esetleg többet tudunk meg majd, mielőtt a költségvetéssel szembesülünk. Én értem egyébként
az időkorlátokat, de megint nagyon nehéz a költségvetésről úgy beszélni, hogy nem látjuk ezt
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a mögötte való stratégiát, ennek a hosszú távú gondolkodásnak a céljait. Mi tehát azt
gondoljuk alapvetően, hogy megint a sorrenddel van baj, és sokkal jobb lenne, hogyha
megismerhetnénk először az új ágazati stratégiát, az új földbirtok-politikai célokat, ha
megtárgyalnánk - a költségvetés előtt - egyrészt a zárszámadási törvényt, ami ezzel
megtörtént, de ezzel együtt a helyzetértékelő agrárbeszámolót is, ami most ezzel egy időben
van az asztalunkon, és azt ezzel egy időben tárgyaljuk. Mi tehát azt gondoljuk, hogy azt
kellene előbb megtárgyalni, abban le kellene vonni a megfelelő következtetéseket, meg
kellene ismerni az új stratégiát, és azután volnánk képesek igaziból felelősen és a megfelelő
információk birtokában dönteni a költségvetésről.

Ennek kapcsán még azt is szeretném megjegyezni, hogy az agrár- és vidékfejlesztési
támogatások nagyon nagy része a különböző európai uniós támogatási rendszereken át kerül
kifizetésre. Ehhez a nemzeti önrész biztosítása benne van a költségvetésben, erről az
Országgyűlés dönt, de tulajdonképpen arról, hogy ezek az európai uniós fejlesztési források
konkrétan hogyan vannak elköltve, abba az Országgyűlésnek vagyis nekünk nincsen
beleszólásunk. És mi azt gondoljuk, hogy az agrárbeszámoló, a zárszámadási törvény
megtárgyalását követően ezekből levonjuk a megfelelő konzekvenciákat, ezeket át kellene
vezetni a különböző európai uniós programdokumentumokban, ezekről is dönteni kellene, és
akkor ezt követően nyílna érdemi lehetőség arra, hogy a költségvetés idevonatkozó számait
megtárgyaljuk.

Ezek igazából a fő, általános kifogásaink, és ezért nem tartjuk általános vitára
alkalmasnak ezt a költségvetést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak a formalitás kedvéért szeretném jelezni az
előterjesztőknek, hogy a felsoroláskor, vagyis a menetrend kapcsán elfelejtettem megemlíteni
azt, amit szoktunk is tenni, hogy az itt felmerülő kérdésekre utána kérjük az előterjesztő
esetleges válaszát. Itt elhangzott egy-két konkrétum is főleg Gőgös Zoltántól a kárenyhítési
alappal, a falugazdászok egész éves működésének a fedezetével, az erdészeti tanácsadó
szolgálat esetleges bizonytalanságával és a génmegőrzéssel kapcsolatosan. Majd szívesen
halljuk a kormány, az előterjesztő reflexióját erre, csak szeretném jelezni, hogy ez a
szokásunknak megfelelően így szokott történni, akár kormányoldalról, akár ellenzéki oldalról
jön a kérdés feltevése.

(Jelzésre:) Ficsor Ádámnak adok szót.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem csak egy nagyon rövid
kérdésem lenne. Az uniós programok áfafedezete is egy olyan sor, ami több mint
háromszorosára növekszik. Ezt úgy kell-e érteni, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programban az önkormányzati beruházóknak is ki fogják fizetni az áfát? Ha így kell érteni,
akkor ez egy helyes és jó dolog, másban én nem látom indokoltnak ezt a növekményt. Erre a
konkrét sorra szeretnék tehát rákérdezni, hogy ennek mi a háttere. Köszönöm.

ELNÖK: (Gőgös Zoltán jelzésére:) Második körben is lesz majd lehetőség
megszólalni, most még azokat kérem, akik az első körben szeretnének megszólalni. (Senki
nem jelentkezik.) Ilyen jelzést nem látok. Akkor átadnám az ülés vezetését Horváth…
(Sáringer-Kenyeres Tamás jelzésére:) Elnézést, Sáringer-Kenyeres Tamás!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy
kérdésem lenne. Az agrárkutatások, tanüzemek, szakképzés támogatása előirányzat
50 százalékkal kevesebb. Ennek valami indokát ha szabad kérnem! Köszönöm szépen.
(Gőgös Zoltán: Annyival nem kevesebb egyébként!)
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ELNÖK: Nincs további hozzászólásra jelentkező. Akkor átadom az ülés vezetését
Horváth Istvánnak, mert hozzá szeretnék szólni.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót az elnök úrnak.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A költségvetés szerkezeténél
nyilvánvalóan jobb, hogyha először az általános kritériumokat nézzük meg, és utána térünk rá
a szakirányra - és ez a mezőgazdaság -, erre a kérdésre. Valószínűleg érdemes
megfogalmazni, hogy egy költségvetéssel és hogy az azt megalapozó oldallal - ami a bevételi
oldalt jelentően az adótörvények - kapcsolatosan milyen elvárások vannak. Így aztán érdemes
megvizsgálni, hogy vajon ez a költségvetés és a hozzá kapcsolódó adótörvény vajon
teljesítményfokozásra ösztönzi-e az érintetteket, a társadalmi szereplőket, vajon egyszerűbb-e,
átláthatóbb-e a költségvetés és az adó, mint az ez idáig megszokott formában volt, és ami
számunkra különösen fontos, az az a kérdés, hogy vajon elismeri-e ez a filozófia a társadalmi
közjóra fordított magán-hozzájárulásokat - itt konkretizálok: például a gyermeknevelést, amit
mint társadalmi közjóra fordítást tekintsünk az idefordított költségek tekintetében.

Azt kell mondanom erre a három feltett kérdésre, ezekre az önmagam által feltett
kérdésekre, hogy igen. Én azt gondolom, hogy egy elég komoly ösztönzés látható a társadalmi
szereplők részéről, hogy érdemes esetlegesen a maguk területén további erőfeszítéseket tenni.
Ez lehet mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások területe, de mindaz a közjóterület,
amit az egészségügy, az oktatásügy területe érinthet. Hogy egyszerűbb-e, erről az előterjesztő
és az Állami Számvevőszék részéről is kaphattunk megfogalmazást, hogy igen, az
eddigiekhez képest ez feltétlenül egyszerűbb. Hogy az ideálisan egyszerű-e, erre most még
nyilvánvalóan nem lehet megadni a választ. Valószínű, hogy még nem, de remélem, hogy a
költségvetést kritizálók is adnak azért annyi türelmi időt, hogy azon káosz után, amit
Magyarország tündöklése ’98 és 2002 között, majd bukása jelentett 2002 és 2010 között, ez
után a bukás után valamelyest stabilizáció induljon el. A benyújtott tervben, azt hiszem,
makrogazdasági szintről ezek egyértelműen indokoltak.

Persze kritika érintheti. Én ezt valamelyest meg is értem, különösen az MSZP
álláspontját, hogy az ő szemüvegükön keresztül a bevételi oldal esetleg nem biztos, hogy
teljesítődik. Igen, hogyha most ezt forszírozzák, hogy esetleg az Alkotmánybíróság számukra
kedvezően, netán negatív döntéssel illetné egy-két eddig meghozott elképzelésünket,
amelyben a szokásoktól eltérően nem a magyarországi kis-, középvállalkozók és
magánszemélyek megsarcolásával szeretnénk a költségvetést stabilizálni, hanem mertünk,
merünk azokhoz szólni és átmeneti időre azoktól segítséget kérni, akik az elmúlt 8 évben
hihetetlen nagy magánvagyonra tettek szert multinacionális, főleg multinacionális cégeken
keresztül. Igen, ez az új filozófiája a költségvetésnek, és nevesítettük is, hogy kiktől kérünk
átmeneti segítséget ebben a három évben, amely átmeneti segítség véleményünk szerint
elégséges lesz ahhoz, hogy megfeleljünk az Uniónak tett, az Uniónak az MSZP által tett
ígéretnek, ami a konvergenciaprogramot jelenti. Menekülhetnénk előle, mondván, hogy olyan
káoszt és rendezetlen helyzetet hagyott hátra, hogy mi nem tudjuk betartani a
konvergenciaprogramban vállaltakat, de nem szeretnénk ezt tenni, hanem a stabilitás szigetét
szeretnénk bemutatni Magyarország képében az Európai Unió felé, hogy igenis képesek
vagyunk ebben a helyzetben, más filozófiai alapon megközelítve, a Magyarország érdekében
is fontos ígéreteket teljesíteni.

Én azt gondolom, hogy a makrogazdasági ígéretek e területen tarthatóak, még ha ezek
nem is a szokványos eszközöket jelentik. De úgy néz ki, egy-két jellel már visszaigazolódott,
hogy járható ez az út, ha csak a bankadónak az Európai Unió többi tagországában vett
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példáját nézem, magyarul hogy követik az elsőként Magyarországon alkalmazott új, átmeneti
adónem bevezetését. És tartok tőle, hogy lesz még egy-két ilyen, amikor más országok sem
tudnak nagyon új forrást teremteni, mint hogy azokhoz fordulnak, akik az elmúlt időszakban,
sőt a válság időszakában is igen-igen tisztességes profitra tettek szert. Ez persze egy új
filozófia, és, mondom, akik a régi rendszerben gondolkodnak, és továbbra is azt erősítik,
azoknak ez nehezen elviselhető - tudomásul vesszük. Mi a magunk részéről viszont merjük
vállalni ezt az új filozófiát. Bízom benne, hogy az az átmeneti időszak, amit mi három évre
tippelünk, azzal, hogy a negyedik évben ennek eredményét kell hogy lássuk, bennünket fog
igazolni, úgy, ahogy a költségvetésben ezt most megindítottuk. Persze ehhez számtalan olyan,
számunkra fontos kérdés tartozik, mint a társadalmi közjóra fordított
magánkezdeményezések, hozzájárulások elismerése - és itt a családi és a gyermeknevelési
támogatásokat szeretném külön megemlíteni. Azt hiszem, ebben vita nem lehet, már csak a
nagyságrendjét illetően lehet vita, hogy miért nem több - remélem, hogy erről sokan így
gondolkodnak.

Ami a szűkebb területünket, a mezőgazdaságot illeti, természetesen az általam is,
Gőgös Zoltán alelnök úr által is megemlített egy-két területnél mi is látjuk, hogy talán nem az
ideális az a beterjesztett elképzelés, amit mi, a mezőgazdasággal foglalkozók, az e területen
gyakorló gazdálkodók látni szeretnénk. De akik ezt a kérdést megfogalmazzák, azért pontosan
tudják, hogy ha netán - ha netán! - olyan makrogazdasági környezetben sikerült volna átvenni
a 2010-es kormányzást, mint amilyenben 2002-ben az akkori MSZP-SZDSZ-kormány átvette,
akkor lehet, hogy ezek a számok is pozitívabbak, mosolygósabb számok tudtak volna lenni.
De mindenki tudja, hogy nem úgy történt a mostani kormányváltás, mint 2002-ben, amikor
több száz milliárd forint azonnal kiosztható tartalék állt az akkori kormány rendelkezésére,
amely meg is tette a kiosztást, de sajnos az nem váltotta be azt a reményt, hogy ezzel az
országot akkor egy növekvő pályára állítsa. Mi ezért sokkal óvatosabbak vagyunk, és éppen
az Állami Számvevőszék jelentésének egyes fordulataiban olvastam, hogy némely területen
talán túlbiztosított is az előterjesztés, magyarul azt sugallja, hogy egyes területeken a bevételi
oldalon még látnak tartalékot, más területeken pedig a kiadás talán nem lesz akkora. Én - és
vagyunk itt néhányan, akik 1998 óta vagyunk képviselők - nem láttam még ilyen, relatíve
pozitív hangulatú állami számvevőszéki megfogalmazást, amely arra is utalást tesz, hogy
egyes területeken még inkább tartalékokat lát; mondom, egyes területeken, nem az összesen,
hiszen az Állami Számvevőszék képviselője ezt is korrektül ismertette.

Ami a mezőgazdasági területet illeti, csak azt a makroszámot említem meg, hogy a
költségvetési támogatás összességében 22 százalékkal, mintegy 36 milliárd forinttal
emelkedni fog 2010-hez képest. Persze ennek több összetevője van, Gőgös Zoltán volt
államtitkár pontosan tudja, hogy igen, ebben kalkuláljuk az Uniótól érkező növekményektől
kezdve azokat a forrásokat is, amelyek most a hosszas, kormánytagok közötti vita
következtében sikerült az agrártárca képviselőinek elérni. És azt is nyugodtan tegyük hozzá,
hogy nem mindent sikerült elérni, amit mi sugalltunk, és a miniszter úr, az államtitkár urak
pontosan tudták, hogy azért még a mai viszonyok közepette is lenne elképzelésük, hogy mely
területeket szeretnék továbbra is erősíteni. De ez a szám azért mindenféleképpen egy beszédes
szám, és kereshetjük, hogy akkor ez a 36 milliárd forint többlet körülbelül milyen területekre
megy. Közismert, hogy vállaltunk például egy olyan döntést - az egyik területet említem -
nyáron, hogy jövőre a magángazdálkodóknak nem kell társulási hozzájárulási díjat fizetniük
vízgazdálkodási társulatoknak, hanem azt gondoljuk, hogy a vízügy rendszere megköveteli az
egységes államigazgatási elbírálást és irányítást. Igen, de akkor természetesen ehhez az
igazgatáshoz és irányításhoz forrás kell: mintegy 4,6 milliárd forintos többletforrás fogja
megindítani ezt az új logikájú rendszert.

Elhangzott itt kritikaként, hogy esetleg az intézményhálózatnál és a személyi
bérezéseknél csökkenést látnak. Igen, látjuk mi is. Bízunk abban, hogy a minisztérium
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átgondolta, hogy az az átszervezés, amely önök által is ismert, habár kritizálják: a
kormányhivatali rendszer kiépítése, az egész agrárstruktúrának az átszervezése, az ennek
következtében a felszabaduló és netán párhuzamosságokat lefedő munkaterületek
megszűnnek, akkor ennek következtében a felszabaduló munkaerő bérét meg lehet spórolni.
Tehát érthető, hogy egyes területeken miért jelent ez kisebb költségvetési számot az idei
évben.

Nem rejthetjük véka alá, hogy magunk is azt gondoljuk, hogy egy olyan terület, mint
az állami génmegőrzés, bázisa és kiindulópontja lehet bármilyen megújulásnak,
megújhodásnak. És ebben Magyarországnak közismerten hihetetlen jelentős szerepe van, mert
nem sok ország rendelkezik olyan genetikai állománnyal és erre kiépített államigazgatási
szervvel, intézetekkel, kutatóállomásokkal, mint Magyarország. Nem sok ilyen ország van
Európában, mi vagyunk az egyik ilyen - akkor ezt próbájuk meg megőrizni! Természetesen -
a költségvetés tárgyalása még csak ezen pillanatokban és a jövő héten kezdődik - a magunk
részéről is megpróbáljuk ennek a stabilizálását.

Ugyanakkor ami szerintem egy igen fontos terület, a nemzeti támogatások, az állat- és
a növénykártalanítás, az árfolyamkockázat területe, itt azért tisztázzuk, hogy mintegy
12 milliárd forinttal nagyobb az idei évre tervezett támogatáshoz képest a jövő évi tervezett
támogatás. És változatlanul állítjuk, hogy az Unióból lehívható pénzeknél igenis nagyon
fontos, hogy a maximalitásra törekedjünk, tehát biztosítsuk, már a tervszámok alapján is, a
hazai önrészforrást; anélkül esélyünk sincs, hogy az Uniótól lehívjuk a pénzeket. Lehet ezen
spekulálni, hogy készen áll-e a magyar mezőgazdaság a teljes pénzlehívásra, ezen lehet
morfondírozni; de egyet tudunk: ha már a nemzeti önrészalapot nem biztosítjuk, akkor száz
százalék, hogy nem lesz lehívás a megengedhető, az Unió által megengedhető mértékben.
Ezért mi felkészülünk erre, és ezen belül szívügyünknek tekintjük az állattenyésztést. Itt
található a legnagyobb romhalmaz sajnos - ezt is mondjuk meg! -, itt lesz a legnehezebb
megmozdítani azt a szándékot, hogy valaki úgy érezze, érdemes még ma is vagy a jövőben is
állattenyésztéssel foglalkozni.

A számtalan problémás terület közül egyet említett az államtitkár úr, az alelnök úr,
hogy a tejtámogatásra, a tejágazatra lesz-e forrás, az elégséges lesz-e. Igen, mert jön az uniós
kiegészítő forrás, a megmaradó, de valamelyest kevesebb hazai forrás mellé. De ez a két
forrás együttesen nagyobb támogatást fog eredményezni, mint a jelenlegi, az idei évben még
adható forrás. Hogy ezzel együttesen talpon maradnak-e a magyar gazdák, az nyilvánvalóan
megint egy nagyon nagy filozófiai kérdés, de mindent meg szeretnénk tenni azért, hogy a
lehívható támogatások területén, ami az állatbetegségek megelőzésére, az állatjóléti
támogatásokra és minden egyébre, ami minden évben a legnagyobb kritikát szokta kiváltani,
hiszen ön pontosan tudja, államtitkár úr, alelnök úr, hogy az idei évben májusban elfogytak a
kérődzőknek szánt, állati betegségek megelőzésére szolgáló gyógyászati támogatások,
májusban. Ezek súlyos tragédiák. Akkor hogy volt tervezve ez a 2010-es meg a 2009-es év?
Mert 2009-ben is elfogyott, akkor átnyúltak a 2010. évre, és elvették a 2010. évi forrásokat,
2010-ben meg már májusban elfogyott a forrás. Ez a költségvetés arról gondoskodik, amit
önök most vagy látnak, vagy nem, hogy ezt a 2010. évet is ki fogjuk pótolni a 2011-ben
megnyíló költségvetésből. Nagyon nagy bűvészmutatványok kellenek ahhoz, hogy rendezzük
az önök hanyagságát, ami csak májusig biztosította a mezőgazdaság állattenyésztési
ágazatának iszonyúan fontos támogatást, ami májusban elfogyott, és hogy pótoljuk a jogos
igényeket 2010. december 31-éig. Megpróbáljuk megtenni, a költségvetés ezt is tartalmazza.

És ami nekünk fontos és teljesen új filozófia, az a Nemzeti Földalap visszatérése a
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Ez alapvetően filozófiai vitát váltott ki. Önök elengedték a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz, egy allába lett a nemzetgazdaságunknak a Nemzeti
Földalap, mi több, a Pénzügyminisztériumhoz csatolták, és pusztán fiskális szemléletű

ágazattá degradálták le, annak minden következményével. Itt nevesíthetjük azokat az eseteket
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- de nem hozom fel, mindannyian tudják -, amelyek sajnos ma már a bűnügyi eljárások
keretébe tartoznak. Na mi ebből a mocsárból szerettük volna visszahozni, és ezt meg is tettük
a nyári törvénykezéssel, hogy a Nemzeti Földalap tisztán, az önök számára is tisztán számon
kérhetően a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozzon, és ennek megfelelően a Nemzeti
Földalaphoz kapcsolódó finanszírozási kérdéseket is tisztázni kellett, hogy egyrészt az önök
által bevezetett és részünkről sok tartalmi kritikával illetett „Földért életjáradék” programnak
egyáltalán a finanszírozás hátterét fenn tudjuk tartani, másrészt pedig a nyári törvénykezések
következtében az állam mint elővásárlásra mindenki előtt jogosult megnevezése jelenti azt is,
hogy forrásokat biztosítunk az esetlegesen nem kívánatos föld személy-személy közti
vásárlása esetében, amikor az állam úgy gondolja, hogy jobb, ha inkább az állam kezében van
az a termőföld, tehát forrást kell nekik biztosítani. Nyilvánvalóan az a filozófiai programunk,
amelyben a fiatal gazdálkodókat és a családi gazdálkodókat szeretnénk támogatni, egy
finanszírozási igényt is jelent, de egyben egy földeladási igényt is jelent az érdeklődők és az
érintettek számára.

Nem kérdéses, hogy az a „Földért életjáradék” programmal, amely véletlenszerűen
adott az államnak földet - úgy értem a véletlenszerűséget, hogy egy település határában ezek
messze nem összefüggő területek, hanem, ha szabad úgy fogalmaznom: mintha a
közigazgatási határt jelző térképre sörétes puskával lőttek volna, itt is kapott az állam egy
hektárt, itt is kapott három hektárt, itt kapott öt hektárt, ott kapott négy hektárt -, ezzel
birtokpolitikai teljesen természeten nem lehet megvalósítani. Ennek egyetlenegy logikai útja
van: azonnal felkínálni az állam számára használhatatlan és a filozófiai koncepcióban nem
felhasználható termőföldeket a helyben lakó családi gazdálkodóknak, a szomszéd birtokkal
rendelkezőknek a birtokkoncentráció erősítése érdekében. Erről is gondoskodik ez a
költségvetés.

Természetesen mi a magunk szíve szerint is tudnánk olyan tételsort mondani,
költségvetési sort nevesíteni, amelynél jobb érzéssel láttuk volna, ha így-úgy alakulnak a
számok. Egy nagyon nagy dilemma ilyenkor, hogy melyik ujjunkat harapjuk abban az
iszonyú nehéz örökségben, amit az előző kormányzat hagyott ránk. Mégis azt látjuk, hogy a
fizikai adottságokat, a jövőbeli reményeket figyelembe véve ez a költségvetés a mi
véleményünk szerint megalapozott, és ezért általános vitára javasolni fogjuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, és visszaadom az ülésvezetést.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) További hozzászólásra Gőgös Zoltán alelnök
úrnak adok szót a második körben.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Részben az első körben felejtettem el valamit, és miután
előre leadtuk a kisebbségi vélemény, nehogy az legyen, hogy olyan hangzik el benne, amit itt
nem mondtunk - ámbár nem hiszem, hogy a levezető elnökök ennyire precízek lesznek a
parlamentben. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Mint ma! - Derültség.) Szóba került itt az
NFA. Nem vitatjuk, hogy az egy helyes döntés, hogy önálló fejezet lett, ráadásul még a
fejezetek között is önálló lett, ami megint helyes, mondjuk részben, merthogy bizonyos
finanszírozási ügyei a minisztériumnál vannak, amit én mondjuk nem értek, már úgy értem,
hogy akkor miért nem az egész. De én még olyan költségvetést nem láttam - és meg is
kérdezném erről a kollégákat -, hogy van egy kiadási sor: 14,5 milliárd, mellette van egy
bevételi sor: 8, és nincs a támogatásoknál semmi. Itt 6,5 milliárd forint lyuk van, és 11 kellene
az életjáradékra. Lehet, hogy én vagyok nagyon naiv, és csak nem találok valamit, de akkor
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segítsenek már abban, hogy hol találom meg én ezt a 6,5 milliárd forintot, mert ott nem. Tehát
ha megnézzük a költségvetést, minden során ott van: kiadás, bevétel, támogatás. Ennek a
három sornak passzolnia kell. Ez nem a XII. fejezetnél van, szeretném jelezni, hanem egy
külön fejezetnél. Úgyhogy én nem vagyok olyan biztos abban, hogy itt mindennek meglesz a
fedezete.

Az meg szerintem azok után a nagy mondások után, hogy majd itt az állam aztán
megakadályozza a spekulációt az NFA-val, és most 2 ezer hektárra ad az NFA-nak
termőföldvásárlásra, ez mondjuk egy óriási szám, szeretném jelezni, amikor úgy halljuk, hogy
itt több százezer hektár van bizonyos nem megfelelő szerződésekkel, főleg a nyugati
határszélen. Ha ebből mondjuk csak 2 ezret tud megvenni az állam, akkor ezzel a spekulációt
nem akasztotta meg - akkor viszont komolytalan az egész. Ugyanis nem egész 1 milliárd
forint van földvásárlásra, ha valaki megnézi az NFA sorát.

Az a jó ezekben a vitákban, hogy ha most az elnök úr nem foglalkozott volna annyit az
agrárium költségvetésével, kevesebb magas labdát adott volna. A makro ügyben ezt a vitát
nyilván nem nekünk kell lefolytatnunk, hanem a makroközgazdászoknak, akik meg is teszik
nap mint nap. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy itt óriási probléma van, lesz, nem igazán 2011-
ben, hanem majd később, de ez legyen mindenkor a kormánynak a felelőssége! Mi a
véleményünket nyilván akkor is elmondjuk, hogy nem kellene elvenni
magánmegtakarításokat, azért, hogy bizonyos lyukakat betömködjünk - de ez szerintem nem
ennek a bizottságnak a kompetenciája, ámbár általános vitáról beszélgetünk.

Mondja az elnök úr, hogy 12,5 milliárddal növekedett a folyó kiadások sora. Ez
pontosan így van, de 20 milliárd előző évi kifizetés volt 2009-ben. Itt keresem én a
7,5 milliárdot, meg is erősítette, hogy itt akkor a 20-at kifizettük, 12 növekmény van, akkor itt
7,5 milliárdos lyuk van. És az nagyon aggasztó, amit mondott, hogy a tejtámogatás kevesebb
lesz, ugyanis a csöpögő marhafejeknél én mondtam azt a három tételt, amiből majd
kompenzálva lesz a tejágazat. Az egyik a top-up, ami 8 forint per liter - ezt most nem látom,
hogy mennyi lesz; ennyi biztos nem, ahogy az elnök úr mondja. A másik a nagyjából 9 forint,
amit a 3,5 százalékos átcsoportosításból az Unió fizet, úgy fizet, hogy ennyivel kevesebb a
területalapú támogatás, szeretném jelezni, ebben egy fillér állami történet nincsen; ez egy
nagyon helyes átcsoportosítás szerintem, és ezt megtartotta a mostani kormány is. És van még
egy kassza, amivel kapcsolatban abszolút nem értem, hogy miért nem jelent már meg a
rendelete; ez a miáltalunk csak tejinternetnek hívott kassza, ami 12 milliárd forint, és igen-
igen kemény tárgyalással lehetett elfogadtatni az Európai Uniónál, hogy ezt tejágazati
válságkezelésre fordítjuk. Ez nagyjából itt az állatjóléti támogatás lenne majd, de ha
visszaszámolom literre - most itt tehéndarabra lesz majd, legalábbis a rendelet, amit mi eddig
előkészítettünk, így szól -, ez nagyjából még egy 6 forintnyi kifizetést jelentene. Tehát ezzel
lehetne visszahozni a tejágazatot a gazdaságossági szintre. Na most hogyha ebből bármelyik
láb megbicsaklik, akkor… Mindegy, nem nekem kell magyarázkodnom majd a levágott
marhafejek előtt, gondolom, vagy hát nem tudom, hogy az csak addig volt-e fontos, vagy
politikai attrakció volt-e, vagy tényleg bajban van az ágazat. Én úgy gondolom, hogy tényleg
bajban van, mert a környezetemben elég sok tehenészet van, amely a legnagyobb
foglalkoztató, és ezért kellene ezzel nagyon óvatosan bánni.

Úgyhogy én nem akartam… Ja, és nyilván a vízi társulatoktól meg hogyha elvesszük a
forrásokat, akkor oda pénzt kell tenni. Ez még egy picit rontott is a helyzeten, mert ennyivel
meg nem nőtt az összeg a költségvetésben, én ezt nem is mondtam, de nyilván úgy van, hogy
ha ezt nem a termelőknek kell fizetniük, akkor ennyivel kevesebbet kapnak támogatási ágon -
ez valahol nullszaldós -, tehát innentől kezdve ez lehet egy dolog.

Annyit azért a makroügynél hadd mondjak, hogy én naivitásnak tartom azt gondolni,
hogy ezeket a különadókat nem a társadalom fogja megfizetni egy áttételen keresztül.
Egyszerűbb lett volna 2 százalék áfát emelni, mert már most megkapták a beszállítók a jelzést
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a multiktól, hogy nem fogja őket érdekelni a történet, és kifizettetik ezt a pluszt, amit nekik
adóba be kell fizetniük. Na most ez több ágon lehetséges: vagy árat emelnek, hogyha tűri a
társadalom, és a fogyasztás elbírja, vagy pedig tovább fog nyögni a magyar paraszt, és még
rosszabb jövedelmezőséggel fogja majd előállítani, amit oda beszállít. Tehát ez egy abszolút
naivitás. Senki el ne higgye, hogy ezt akár a bankok, akár a multik le fogják így nyelni! Nézze
meg mindenki a bankszámláit meg hozzá a kísérő papírokat, amiket azóta kapunk, ezer helyen
lehet találni olyan eldugott meg aprósoros módosításokat, amivel - nyilván egy-kétszáz
forintot az ember nem is vesz észre - messze be fogják ezt szedni. Ez egy félrevezetés, én úgy
gondolom. Mondom még egyszer: korrektebb lett volna azt mondani, hogy pénz kell,
emeljünk 2 százalék áfát, aztán le van tudva a dolog. Egyébként azt is megfizettették volna a
beszállítókkal, tehát mindenképpen a beszállítók jártak volna rosszul, de akkor legalább tiszta
beszéd lett volna, és nem ilyen nagy áttételeken keresztüli sarc, mert ez meg az.

ELNÖK: Annak az eldöntését, hogy a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos
elképzelés törvénytelen államosítás-e, bízzuk az illetékes szervekre! Egyet én tudok: ami
1950-53 környékén történt - aminek érintettjei voltunk -, tudom, hogy törvénytelen
államosítás volt, amikor az őseink teljes vagyonát elkobozták. Hogy ez valóban az-e, annak az
eldöntését bízzuk az érintettekre!

Van-e további kérdező? (Jelzésre:) Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Kiegészítésként csak nagyon röviden azt
akartam mondani, hogy örülök, hogy Gőgös Zoltán most itt megjegyezte a válságadónak a
beszállítókra gyakorolt hatását, mert erről interpelláltunk mi, az LMP tegnapelőtt a
parlamentben. Úgyhogy, gondolom… Ezek a gondolatok akkor elhangzottak, mindegy.

A másik, amit igazából kiegészítésként akartam mondani a költségvetés kapcsán -
hogy egy kicsit jobban érthető legyen, mit szeretnék -, az az, hogy amit mi hiányolunk, azok
tulajdonképpen egyfajta ilyen indikátorok vagy számszerűsített célok. Én azt gondolom, hogy
a XXI. században akár az informatika is lehetővé tenné, hogy az ember a költségvetésben -
mondjuk megint a tanyafejlesztési programmal jövök, mert az egyébként a szívemnek nagyon
kedves cél - mondjuk ráklikkel erre, és akkor kijöjjön mögé az a munka, az a becslés, amit,
gondolom, az adott minisztériumok természetesen elvégeztek. Mert nyilván amikor az ember
bead mondjunk egy európai uniós pályázatot, akár egy kutatási pályázatot is, akkor sem úgy
határozza meg azt a 936 millió forintos összeget, hogy a hasára üt, és én feltételezem, hogy
nyilván a kormány sem ezt csinálta. Nyilván ott vannak mögötte a pontos számok, nyilván
tudják azt, hogy - mit tudom én - a közbiztonság erősítése meg az alternatív energiaforrások
felhasználásának támogatása, de ehhez valamiféle indikátor kellene, ugyanis majd amikor a
következő alkalommal a zárszámadási törvényt tárgyaljuk, akkor nem fogjuk tudni, hogy
tulajdonképpen teljesültek-e ezek a célok, mert nem látjuk, hogy hány darab utat és nagyjából
milyen számszerűsített célokat szeretnének megvalósítani. Én tehát erre szeretném felhívni a
figyelmet, hogy nagyon jó lenne, ha a jövőben ilyen szempontból egy picit megreformálnák a
költségvetést, illetve az ahhoz csatolt indoklást.

Még egy apróság: több helyen benne van az indoklásban - teljesen érthető módon - az,
hogy a termelők jövedelmi helyzetének a javítása, az egyik pontban erre például a különböző
agrárhiteleket említik. Ez nyilván szerintünk is nagyon fontos, csakhogy mi azt gondoljuk - és
erre vonatkozólag viszont nem nagyon láttam semmilyen utalást -, hogy nagyon fontos lenne,
hogy az élelmiszerlánc belső elosztásán változtassunk. Tehát az élelmiszerláncon, hogy
megtermelik a termelők, aztán a kereskedőkön át eljut a fogyasztóhoz, ezen kellene olyan
módon változtatni, hogy egész egyszerűen több jövedelem maradjon vidéken a termelőknél,
tehát hogy a termelők élelmiszerláncon belüli alkupozíciója javuljon. Erre vonatkozólag
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semmiféle utalást nem láttunk az anyagban, és nekünk ez is egy elég komoly kifogásunk.
Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Varga Gézát láttam jelentkezni.
Megadom a szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Néhány konkrétabb kérdésem volna
nekem is. Az egyik az, hogy akár az elnök úr, akár a kormány részéről az előterjesztő hogyha
segítene eligazodni abban, hogy a megyei közigazgatási hivatalok költségvetését egy külön
soron is láthatjuk… (Gőgös Zoltán: Már nem! Egyelőre nem!) Ott ezerháromszáz-valamennyi
munkatársnak a felvételét akarja a költségvetés - ez a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium rovatában található. Ugyanakkor viszont számos olyan intézmény van, amelyet
a megyei közigazgatási hivatalok fognak működtetni, amelyek a Vidékfejlesztési
Minisztériumnál, a XII. fejezetben vannak, mint a földhivatalok, az állat-egészségügyi és a
többi intézmények. Ez hogy szerepel? Tehát az a költségvetés, ami a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumnál van, az az 1300 fő egy új felvétel, vagy átcsoportosítás a
korábbi intézményektől, amelyek most ezt az új feladatot látják el? Erre hogyha választ
kaphatnék, nagyon örülnék.

A másik az, hogy konkrétan a XII. fejezet, a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezete
mitől a munkahelyteremtés költségvetése? Segítsenek nekünk eligazodni abban, vagy
kibányászni azt, hogy ez mitől a munkahelyteremtés költségvetése! Mert ha az, ha erre
támpontokat kapunk, akkor annak nagyon örülnénk.

Továbbá olyan kérdésem van, hogy az osztatlanföld-kimérések költségeire van itt
200 millió forint. Itt vagy az elnevezés helytelen, hogy „osztatlan földtulajdon kimérésének
költségei”, mert alatta viszont a 200 millió nyilván nevetségesen kevés ennek a feladatnak a
megoldására, egy kis működési költségre, személyi juttatásra, dologi költségre el is van
osztva ez a 200 millió. Akkor itt az osztatlan földtulajdon kimérésénél mire számíthatnak a
gazdák, akkor ez melyik költségvetésből lesz?

Aztán itt vannak a TÉSZ-támogatások. Tudom, hogy a költségvetésben ez az uniós
programok kiegészítő támogatása, de itt 1,4 milliárddal szerepel a TÉSZ támogatása, de
például a Mórakert konszolidálása milyen költségvetési sorról történt, hiszen tudjuk, hogy az
ezt meghaladó, néhány milliárdos nagyságrendű.

Ez lenne tehát a négy kérdésem: megyei közigazgatási hivatalok, osztatlan
földtulajdon, TÉSZ-támogatások és hogy mitől a munkahelyteremtés költségvetése ez.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha további kérdés, hozzászólás nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor
megadom a szót az előterjesztőknek, és kérem, hogy az eddig elhangzottakra válaszoljanak.

Válaszok, reflexiók

Körösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium)

KÖRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót.
Figyelemmel követtük a bizottság vitáját. Köszönjük szépen a sok hozzászólást és véleményt.
A politikai jellegű véleményekre - a dolog természeténél fogva - én magam most
természetesen nem válaszolnék, azokra a kérdésekre azonban igen, amelyek a napirendi
ponthoz szorosan kapcsolódnak, tehát amelyek a tervezet általános vitára való alkalmassága
kérdését illetően.
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Elsősorban is meghallgathattuk az Állami Számvevőszék jelentésének az
összefoglalóját. Hiányolják ezt a közpénzügyi törvényt, ami a hozzászólásokból szintén
előjött. Ha nagy szavakat akarok használni, akkor azt mondom, hogy nyitott kapukat
döngetnek. Nekünk is az a célunk, hogy ez most már végre készüljön el. Jelzés értékűnek
szeretném jelezni, hogy külön főosztály, az államháztartási szabályozási főosztály alakult a
Nemzetgazdasági Minisztériumon belül. Az első lépést már megtettük, az államháztartási
törvény nyári módosításával. Igaz, hogy jelen pillanatban ez érzékelhetően sokkal
összetettebbé, hosszabbá, ha úgy tetszik, bonyolultabbá tette, de ezek azok a legszükségesebb
lépések voltak, amelyek az eddig fennálló gyakorlat, tehát a szabályozásnak és az eltérő

gyakorlatnak - mondhatni - a legalizálását, jogszabályba foglalását jelentette, hogy lássuk,
hogy ma az államháztartás működtetésében mi a tényleges állapot. És ez az új főosztály most
dolgozik azon, hogy ezek az új törvények, amelyek az államháztartást, a közpénzügyet illetik,
elkészüljenek.

Elhangzott a vitában, illetve a hozzászólásokban még, hogy bizonyos kockázatokat
látnak például a társasági adónál. Ezt az Állami Számvevőszék jelezte, a Költségvetési Tanács
jelentése is kitért erre. Mondhatni szívesen válaszolok erre a kérdésre, mert ez a kockázat egy
pozitív kockázat. Tehát a Költségvetési Tanács éppen azt hangsúlyozza, hogy valószínűleg
jelentősen túl fog teljesülni a társaságiadó-bevétel, és ez tudatosan egy óvatos tervezés miatt
van így, hiszen jelentős változásokat léptettek életbe, és nem volt szándék ezt túltervezni.

Abban, úgy látom, mindenki egyetért, hogy az európai uniós források igénybevétele
megkapta a kellő prioritást. Nem hangzott el, ezért csak megemlíteném, hogy a 9.
mellékletben, a felülről nyitott előirányzatok körében szintén megvan a lehetőség arra, hogy
amennyiben az szükséges, akkor az uniós támogatásokhoz szükséges hazai rész kellő

mértékben rendelkezésre álljon.
Ami a konkrétabb kérdéseket illeti: az Állami Számvevőszék jelentésében is és itt is

elhangzott, hogy nem állnak rendelkezésre a költségvetést megalapozó törvények. Szeretném
jelezni, hogy még ezen a héten pénteken benyújtásra kerül önökhöz, az Országgyűlésnek, a
kormány épp most tárgyalta meg ezt a megalapozó törvénycsomagot.

A következő észrevétel az árfolyamkockázat túlteljesülése, illetve hogy
árfolyamnyereség realizálása esetén a kormány hatáskörébe kerüljön az arról való döntés.
Erre azt tudom mondani, hogy igen, ez egy megfontolható javaslat, bár azt is látni kell, hogy
ez a kérdés igazából csak a vidékfejlesztési és a nemzetgazdasági minisztert érinti. Nem
biztos tehát, hogy a kormánynak tehát különösebb tennivalója vagy hatásköre szükséges, de
ezt megvitathatjuk.

A top-up önálló soron való szerepeltetése egy örökzöld vita. Gyakorlatilag az uniós
csatlakozásunk óta, amióta erre nézve először költségvetést hozott létre az ország, ez mindig
előkerült. Gyakorlatilag most is ugyanazokat az indokokat lehet megismételni, hogy egész
pontosan nem meghatározható, és ezt a fajta rugalmasságot próbáljuk biztosítani. És ahogy az
elnök úr is válaszolt erre, gyakorlatilag ez a fajta kritika még két évig fogalmazható meg a
dolog természetéből fakadóan.

Szintén többször elhangzott az összehasonlíthatóság kérdése. Itt látszik, hogy az egyik
oldalról azt kérik, hogy jelentősen alakítsuk át az államháztartás szabályozását, a költségvetés
tervezését, a másik oldalról pedig akkor nehezen lehet ezt követni. Muszáj tehát abba az
irányba mennünk, hogy változtassunk az eddigi gyakorlaton. Amennyiben értelmezési igény
van - itt elhangzott ez a bizottság részéről is -, állunk rendelkezésükre, szívesen mutatunk be
összehasonlítható követhetőségi táblázatokat, amelyek a 2010. és 2011. évet összefoglalják,
ezeket szívesen eljuttatjuk az önök részére.

ELNÖK: Ezt kérnénk szépen, ezt az összehasonlíthatósági táblázatot. (Horváth István:
Ez jó lenne!)
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KÖRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt konkrétan is jeleztük,
akkor a bizottságnak külön el fogunk juttatni egy ilyet.

A Miniszterelnökséggel kapcsolatban elhangzott itt egy olyan 90 milliós tétel.
Szeretném jelezni, hogy az 90 milliárd, nem millió. (Varga Géza: Igen, bocsánat!) Ez pedig
az általános tartalék, a költségvetés általános tartaléka. Ez korábban a
Pénzügyminisztériumnál, illetve a külön fejezetnél jelent meg, mikor hol - most itt jelenik
meg a költségvetésben. Ennek pusztán ez a magyarázata.

Végül pedig a normaszövegre szeretném felhívni a figyelmet, amelyet most
különösebben nem érintettünk, annak is a 30. § (3) bekezdésére, az átcsoportosítási
lehetőségre, amit külön az agrárpolitikáért felelős miniszter kap meg. Ez szintén a különböző

hazai előirányzatok jobb felhasználását igyekszik elősegíteni.
A magam részéről ennyit kívántam elmondani. Az egyes szakmai részletkérdések

kapcsán javaslom esetleg megadni a szót a szaktárca jelen lévő képviselőjének. Köszönöm.

ELNÖK: Én most egyelőre az Állami Számvevőszék képviselőjének adnék szót, ha
van olyan terület, amelyhez hozzá szeretne szólni az itt elhangzottak alapján. Megadom a
szót.

Szilágyi Zsuzsanna (Állami Számvevőszék)

SZILÁGYI ZSUZSANNA (Állami Számvevőszék): Köszönöm. Két dolgot szeretnék
igazán elmondani. Az egyik gyakorlatilag az, hogy az Állami Számvevőszék is leírta a
véleményében, és valóban elfelejtettem megemlíteni, de mi is hiányoltuk a 2010. évi várható,
illetve a hároméves kitekintő adatokat, amelyeket, én úgy gondolom, nem biztos, hogy egy
összefoglaló tábla tud helyettesíteni. A kettőnek más a funkciója, tehát egymás mellett lenne
rájuk szükség. Ez az egyik.

A másik pedig az, hogy visszatérnék arra, amit a kolléga említett, a 30. §-ra.
Tulajdonképpen ezzel kapcsolatos az Állami Számvevőszék egyik javaslata, mely szerint az
árfolyam-kockázati -átcsoportosítási lehetőség kivételét javasolja megfontolásra a
kormánynak ebből a körből, mert a mi megítélésünk, illetve a korábbi tapasztalatunk alapján
úgy gondoljuk, hogy nem csak és kifejezetten a Vidékfejlesztési Minisztérium és az NGM
hatásköre, illetve érdekeltségi köre ez a probléma, illetve ez a pénzösszeg a nagyságrendje
miatt. Úgy gondoljuk, hogy az előző évi zárszámadásnál is azért nem kapott ez nagyobb
hangsúlyt, mert teljesen jogszabályi alapon történt a VM fejezeten belüli felhasználása. Úgy
látjuk, hogy most viszont a tervezésnél mindenképpen itt van a lehetősége annak, hogy a
szabályozás ne úgy szóljon, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium használhatja fel mondjuk
több tízmilliárdos nagyságrendben, hanem a kormány döntse el, hogy hova kívánja ezt az
adott esetben nyereséget felhasználni. Ennek az összege egyébként minden évben változik,
tehát szó nincs arról, hogy a következő évben is több tízmilliárdról lenne szó. A helyzet
hozza. De mivel a kiadása, tehát hogyha a betervezett 1,3 milliárdnál, támogatási összegnél,
illetve a keletkező nyereségnél feltehetően nagyobb veszteség keletkezne, nem lenne más
forrás, hiszen a tárcánál nincs több lehetőség, mint hogy azt mondja, hogy valahonnan KESZ-
ről kell biztosítani. Pontosan ezért gondoljuk úgy, hogy a jövedelem, illetve a vele szemben
álló kiadás egy szintre kerüljön központosításra, és megfontolásra ajánlottuk, nem döntést
követelve.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szaktárca képviselőjének adok szót.
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Petykó Adrienn (Vidékfejlesztési Minisztérium)

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm önöket.
A Vidékfejlesztési Minisztérium, a XII. fejezet költségvetési és gazdálkodási
főosztályvezetőjeként akkor megpróbálok válaszolni a még feltett kérdésekre, bár
hozzáteszem, hogy az előttem szólók azok nagy részére már kielégítő választ tudtak adni.
Mindazonáltal az itt sokat emlegetett árfolyamkockázatos sorunk tette lehetővé, amit Gőgös
úr is kiemelt, hogy a 2010. évre vonatkozó top-upot előrehozhassuk, és mivel 2009-ben
jelentős árfolyamnyeresége keletkezett a tárcának az akkori gazdasági környezet
következtében, ezt a top-upra tudtuk fordítani. Ezzel kapcsolatban ezt mindenképp szeretném
kiegészíteni, ami a top-up hiányt, az úgynevezett top-up hiányt, illetve magát az
árfolyamkockázatos sorunkat is érinti.

Ami még nem került megválaszolásra, és fontosnak tartanám kiemelni, az az NFA-
nak, tehát a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a kérdése. Ahogy azt az előttem szólók is
említették, ennek a működési költségvetése a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az
intézményeink között az 1.17-es címek között jelenik meg. A rábízott vagyon tekintetében
pedig a XLIV. fejezetben találjuk az NFA vagyonát.

Szintén Gőgös úr feltette azt a kérdést, hogy a támogatás mint olyan hiányzik ebből a
vagyonfejezetből. Ugyanakkor ezt azzal egészíteném ki, hogy az NFA-nak a rábízott vagyona
tehát mind a bevételek, mind pedig a kiadások tekintetében a központosított bevételek és
kiadások részét képezi, ezért valóban látható ott egy 6,5 milliárdos lyuk, amely azonban az
NGM által előirányzottan megegyező, és összhangban van az NGM által előirányzott
makrogazdasági hiánycéllal is, amit ezzel az NFA által képviselt hiánnyal együtt tartani fog a
kormány, illetve a költségvetés egésze. (Gőgös Zoltán: Ez így akkor sem jó, higgyék el nekem,
ez így nem jó, de mindegy!)

Az élelmiszersegély esetében - kiegészíteném az elhangzottakat - arra vonatkozóan
volt egy felvetés, hogy az idei évi szinthez jelentősen megnövekedett, majd’ 3 milliárd forint
összegben az élelmiszersegély áfafedezetéül szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatunk. Itt
mindenképp fontosnak tartom megjegyezni, hogy az idei évben 4,7 milliárd forint maradvány
növelte, tehát hogyha ezt is hozzákalkuláljuk az eredeti előirányzatunkhoz, a tárgyévi
előirányzatunkhoz, akkor az adatok mindjárt összehasonlíthatóbbá válnak, és nem
beszélhetünk egy ekkora mértékű növekedésről, sőt csökkenésről.

Szabó Rebeka képviselő asszony kérdésére válaszolnék a tanyaprogram kapcsán.
Köszönjük az észrevételt. Amennyiben azt szükségesnek érzik, akkor a szöveges részt
mindenképp ki tudjuk egészíteni az igényeknek megfelelően. Főként azért került ilyen
röviden összefoglalásra maga a fejezet egészének a költségvetési indoklása, mivel ez a
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről is egy - véleményem szerint egyébként - pozitív
kezdeményezés, hogy egy több száz oldalas anyag helyett egy sokkal jobban átlátható anyag
kerüljön bemutatásra, amelyből a tárca egészére vonatkozóan nemcsak szövegesen, hanem
számok formájában is érvényesül az, hogy az egyes ágazatokhoz kapcsolódó előirányzatok
összevontan látszódnak. Itt a táblázatos formára utalok.

A kárenyhítési alap is fontos kérdésként merült fel a kérdezők részéről. Itt egy
előterjesztés van folyamatban a tárca részéről, amely még az idei évben benyújtásra kerül
majd. Mi is érezzük ezt a finanszírozási feszültséget, és ezért 12 milliárd forintra szeretnénk
megemelni a kárenyhítési alap összegét. Úgyhogy a problémával mi is szembesültünk, és
folyamatban van ennek az orvoslása a tárca részéről.

A kormányhivatalok kialakítása, tehát a kormányhivatali integráció kapcsán szóba
került az, hogy még ebben a törvényjavaslatban látjuk mind a földhivatalnak, mind pedig az
MgSZH-nak a költségvetését. A földhivataloknál viszonylag egyszerűbb helyzet áll fenn,
hiszen ezek tisztán bevételből gazdálkodó intézmények, illetve ezek szakmai irányítása a
tárcánál marad, de az egésze a KIM-fejezetbe integrálódik - ez tehát egy módosító javaslattal
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fog a későbbiekben benyújtásra kerülni. Az MgSZH-nál pedig a KIM-nél felálló szakértői
bizottságban, amely a napokban állt fel, mi is részt veszünk. Folyamatos egyeztetések
történtek egyébként Virág Rudolf államtitkár úrral és a tárca államtitkárai között, és ez is egy
következő módosító javaslatként fog bemenni. Ezért láthatóak még ezek a számok a VM
fejezetének a költségvetésében.

Az MgSZH-t kezelte még kiemeltebb területként Gőgös úr is. Itt arra utalnék, hogy a
bevételnövekedést az MgSZH-val egyeztetve, sőt az ő kérésükre emeltük be ebbe a
tervezetbe. (Gőgös Zoltán: Azt én értem, persze, világos!) Ennek az az oka, hogy vannak
olyan pluszbevételi források a jövő évtől, amelyek indokolttá teszik azt, hogy a bevételi
előirányzatát megemeljük. Ugyanakkor fontosnak tartanám megjegyezni itt, hogy a
kormányhivatalok integrációjával kapcsolatos megtakarításokban a tárca részéről mi is
hiszünk, és úgy gondoljuk, hogy így az MgSZH-nak a folyamatos, évek óta tartó
finanszírozási feszültsége ezzel a problémával orvosolható lesz. Én tehát úgy gondolom, hogy
ezeknek a kormányhivatalok integrációjába bevonandó intézményeknek az esetében a
számokat ilyen szempontból is érdemes felülvizsgálni és tekinteni.

Az igazgatás költségvetése. Ez konkrétan le lett vezetve… (Gőgös Zoltán: A személyi
kiadásokat kérdeztem.) A személyi kiadások költségvetésének a csökkentése. Ez azzal
magyarázható, hogy egyrészt a kafetéria jelentősen lecsökken az igazgatásban, valamint a
jutalmak eltörlésével is egy jelentős csökkenést tud a tárca elérni. Úgyhogy főként ebben a két
elemben keresendő a magyarázat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel.
(Gőgös Zoltán: Van!) Gőgös Zoltán! (Sáringer-Kenyeres Tamás: Nem kaptunk választ
mindenre!)

További kérdések, hozzászólások

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azt én értem az NFA-nál, hogy ez a lyuk nem lyuk, de ez
így nem jó, ezt higgyék el nekem! De végül is azt gondolom, hogy ez nem az én
felelősségem, hogy ennek a törvényességéről… Tehát ez így nem jó. Az, hogy a
költségvetésben ez így van benne, az így nem jó. De ezt majd külön megbeszélhetjük esetleg.
(Farkas Sándor: A folyosón! - Derültség.) Az is rendben van.

A top-uppal kapcsolatban… (Közbeszólások. - Derültség.)

ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adtam szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A top-uppal kapcsolatban nem az a problémánk, hogy
nincs külön soron, én is pontosan tudom, hogy ezt nem lehet fillérre megtervezni - ezért nem
volt soha külön soron -, mert mindig változik az árfolyam okán nyilván akár 2-3 százaléknyit
is, hanem az, hogy nem elég rá a pénz. De köztisztviselőket nyilván nem provokálok ezzel,
ezt majd eldönti az, akinek a felelőssége lesz.

A kárenyhítésnél pedig nagyon jó hallani ezt, de nem tudom megállni, hogy el ne
mondjak egy baktalórántházi sztorit az államtitkár úrral, aki azt mondta, hogy ha kormányzati
negyedre van pénz, akkor kárenyhítésre is legyen. Most én meg azt mondom, hogy ha
stadionra van pénz, akkor kárenyhítésre is legyen, de akkor ne 8 milliárd, hanem legalább 10,
hogy legalább pont annyi legyen, mint a debreceni stadionra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Bajánházy úrnak adok szót -
régi harcostársunkat köszönthetjük itt.
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BAJÁNHÁZY LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Alelnök Úr!
Szerintünk jó az elszámolása a Nemzeti Földalapnak. Nem ez az egyetlen olyan fejezet a
költségvetés, amelynél a támogatási oszlopban nem talál egy árva rovatot sem, ilyen a XLI.,
XLII., XLIII. és a XLIV. fejezet, amelyek a központi bevételeket és kiadásokat jelzik,
amelyek a nemzetgazdasági számlákról bonyolódnak. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Csak meg akartam köszönni a választ a tanyafejlesztési
programra vonatkozólag, és akkor szeretném mondani, hogy igen, én nagyon kíváncsi lennék
egy részletesebb tervre, konkrétumokra ennek kapcsán.

Amit így általánosságban még az egyszerűség vagyis az áttekinthetőség kérdéséhez
hozzá akartam tenni, az az, hogy persze a rövidség meg az, hogy értelmezhető legyen a
költségvetés, nagyon fontos, de szerintem azért azt meg lehetne oldani egyfajta hierarchikus
felépítéssel is. Nyilván mindenki csak egy-egy fejezetet vagy egy-egy olyan részt tud belőle
átnézni, ami őt érdekli, amivel foglalkozik, tehát azt gondolom, hogy még ha összességében
nagyon hosszú lenne is, mindenkinek csak egy bizonyos részt kell áttekintenie, viszont hogy
helyes döntéseket tudjunk hozni, azt a részt illetően szerintem igenis fontosak ezek a
konkrétabb célok, indikátorok, részletek. És hogyha ezek elérhetőek, akkor nem látom az
okát, hogy miért nem lehet ezeket a tudomásunkra hozni, vagy biztosítani nekünk. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Én csak tisztelettel megkérném a VM tárca tisztelt
képviselőjét, hogy esetleg az osztatlan közös tulajdonok kimérésével kapcsolatos
szándékukról szóljon, illetve esetleg a TÉSZ-szel kapcsolatos kérdésre válaszoljon, mert arra
nem kaptam választ. Köszönöm. (Közbeszólások.)

ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elöljáróban
szeretném leszögezni, hogy az általános vitára alkalmasnak tartom a törvénytervezetet.
Néhány megjegyzést szeretnék hozzáfűzni az előterjesztéshez.

Az első, hogy amit igazán hiányolok, az az, hogy valóban el lehessen igazodni, hogy
mindenki számára egyértelműen látható legyen, hogy hogyan is állunk. Ehhez bizony - és
remélem, még lesz rá lehetőség az átláthatóság szempontjából - egyértelművé kellett volna
tenni a determinációkat, mert ezt a költségvetést, ami ennek a költségvetésnek az alapjait adja,
az egy előző időszakban készült, és akkor is elmondtuk, hogy nem látunk tisztán, nem látjuk a
determinációkat, nem látjuk azt, hogy milyen kötelezettségek terhelik még ezt a költségvetést.
Tehát még egyszer: itt különösen az áthúzódó tételek, a determinációk nagyon súlyosak.
Kettő: nem látjuk azt, és csak utalásszinten került most megemlítésre, hogy mi történik, hogy
állunk az Európai Unió által kivetett bírságokkal. Nem látjuk, hogy az mekkora összeget
jelent, és hogy ez mekkora teher lesz a számunkra. Tehát nagyon szeretnénk tisztán látni a
helyzetet, ahhoz, hogy érdemben lehessen továbblépni. Ez lett volna az egyik észrevételem.

A másik - elhangzott, csak ismétlem az elnök urat -, hogy szeretném jelezni, hogy
igen, az egy jelentős tétel, hogy a vízgazdálkodási társulatok működésének a költségei
központi forrásból kerülnek biztosításra. Ez egy jelentős összeg. Azt is meg kell azonban
mondanunk, hogy itt még nyilván lesz észrevételünk és javaslatunk a továbbiakat illetően.
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Mert nyilván valamennyi mezőgazdasággal foglalkozó ismeri azt a helyzetet, hogy amikor a
keletkezett veszteségek tizedéből lehet kezelni a gondot, problémát, akkor azt a 10 százalékot
oda kell tenni, hogy ne keletkezzen tízszer akkora összegű veszteség, amit majd utána a
kárenyhítési alapból kell rendezni. Itt majd nyilván lesz észrevételünk, lesz javaslatunk, tehát
sem részleges, sem teljes amnéziában nem szenvedünk. Ezt egyértelművé tettük.

A másik: az NFA-val kapcsolatban szeretném megjegyezni, úgyszintén pozitívumként,
hogy, tisztelt bizottság, ha jól emlékszem, és nyilván pontosan emlékszik minden
képviselőtársam, többször beszéltünk róla, hogy bizony nem történt meg a bevételek
ellenőrzése, a legkülönbözőbb intézkedések miatt nem folytak be azok az összegek, amelyek
segítették volna, hogy ez a rendszer működőképessé legyen téve. Nekem meggyőződésem,
hogy az elkövetkező esztendőben, most már az önálló NFA keretein belül az adott irányítás,
szakirányítás és ellenőrzés mellett bizony ezeknek az összegeknek be kell folyniuk.

Ami utalásszerűen elhangzott, nyilván ezt majd észrevételezzük, magam is érintett
vagyok benne: igen, az erdészetnek a támogatását illetően nyilván további kezdeményezéssel
fogunk élni, mert az egy alap, hogy erre itt egy jelentősebb összeg álljon rendelkezésre.

Mindenesetre az általános érvényű megjegyzésre, mely szerint nincs elegendő

jövedelem a termelésben, annyit, hogy ezt nem csak kifejezetten a támogatással lehet elérni,
ez a meggyőződésem, és ebben a kormány a tervezett intézkedéseket már, ha jól tudom,
végiggondolta, ami nem költségvetési természetű. Tehát azt, hogy ne legyen ekkora
árjövedelem-veszteség, az, hogy maradjon a termelőknél, az alapanyag-termelőknél
jövedelem, több módon el lehet érni, és remélem, hogy az elkövetkező időkben lesz majd
lehetőség, hogy erről érdemben tárgyaljon a bizottság.

Még egyetlen dolgot szeretnék megjegyezni az uniós támogatásoknál, és főleg a
tejtermeléshez szeretném ezt hozzáfűzni. Mindenki emlékszik rá, hogy sokat vitatkoztunk a
történelmi bázis kialakításánál. Kérem tisztelettel, a jegyzőkönyv kedvéért is szeretném itt
jelezni: jelentős mértékben került, kerülnek kifizetésre olyan támogatások, támogatások olyan
termelők részére, akiknél a tejtermelés már rég befejeződött. Tehát a tárca megtette a
szükséges intézkedéseket, csakhogy a korábbi időszakban nem kellőképpen átgondolt
intézkedés hatására most bizony még igen elhúzódó és kemény ütközet lesz, hogy ezeket a
forrásokat…, tehát hogy ezt a döntést úgy tudjuk megváltoztatni, hogy a támogatás valóban
ahhoz kerüljön, aki azt a tejet megtermelte, mert ez viszont az ágazat szempontjából nagyon
fontos.

Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit akartam. Talán zárómondatként annyit, hogy
természetes, hogy a költségvetéshez nemcsak az ellenzéki, hanem a kormánypárti képviselők
is megteszik az észrevételeiket, és nyilván ha kell, akkor a módosító javaslatokat is, jobbító
szándékkal. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Hanó Miklós, majd Sáringer-Kenyeres Tamás.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Elöljáróban: én is elfogadásra
javaslom a költségvetési tervezetet. Ahogy ez elénk került, az egy megszokott rendszer szerint
készült folyamatában. Én egy picit máshonnan közelíteném meg a dolgot. Én azt mondom -
Jakab Istvánhoz csatlakozva -, hogy a mai magyar mezőgazdaság egyik alapbaja, hogy kevés
a jövedelem, vagy nincs benne jövedelem, vagy nagyon gyenge a jövedelemtermelő
képessége. Ennek sok oka van: időjárásfüggő, piacihelyzet-függő, de leginkább, én úgy
gondolom, leginkább Magyarországnak az egyik legnagyobb baja, hogy teljesen
kiszolgáltattuk a piacot, tehát nincs egy igazi piacvédelem, nincs egy olyan struktúraváltás
vagy egy olyan stratégiai koncepció kidolgozva, amely a piacunkat javítaná. Csak egy nagyon
egyszerű gondolat: itt valamikor 10-11 millió sertés volt, ha az most megvolna, a gabonapiac
egyenletesebb lenne, mert a sertés fogyasztaná az abraktakarmányt, biztosan nem lennénk úgy
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kiszolgáltatva, mint a tavalyi évben; ne az idei évet nézzük, hanem a tavalyit, amikor a
kutyának nem kellett a gabona. De ebben például, a sertésnél megint egy áresés van a mostani
időszakban, mert megint jön be a rengeteg import. Jó, vannak olyan dolgok, amelyekbe nem
lehet belenyúlni az európai uniós szabályozók miatt, de vannak olyan dolgok, amelyekbe
lehet, például a négyes mentesség megvalósítása, mert akkor olyan országból, ahol ez nincs
meg, nem jöhetne be a sertés. De ez már évek óta húzódik, ennek a forrását soha nem
biztosították, és ez most megint ránk ömlik, és megint egy árcsökkentést hajt végre a
sertéságazatban.

Én ilyenekre gondolok, hogy ezekből a forrásokból meg kellene találni majd - nem
tudom, mikor - azokat a lehetőségeket, hogy ezekben is gondolkozzunk, hogy mivel tudnánk
javítani azt a jövedelmezőséget, mert azt nemcsak támogatásokkal lehet javítani, ahogy azt
Jakab úr is mondta, hanem azzal, hogy jövedelem képződjön a végterméknél, tehát hogy ne
legyen ez a kiszolgáltatottság, és valahol a jó minőség legyen megfizetve. Az is igaz, hogy a
másodlagos vizsgálatokkal már azért sokat javul a helyzet, mert mi már 2003-ban mondtuk,
hogy ömlik be ide az élelmiszernek nevezett, segéd- vagy alapanyagnak nevezett szemét,
aminek nem kellene bejönnie ebbe az országba, és ennek a vizsgálata most már elindult
(Gőgös Zoltán: És mennyi lett kivéve a forgalomból? Szerintem semmi!), csakhogy ezekből a
költségvetési forrásokból mindig egy megszokott rendszer szerint osztjuk le ezeket a
pénzeket. Csak most már abban is kellene gondolkodni, hogy hogyan tudnánk javítani ezt a
jövedelemtermelő képességet, hogy milyen stratégiai dolgokat tudnánk tenni, mert igaz, hogy
nem lehet direktben támogatni a sertéstartást, de valahogy mégis megpróbálhatnánk, hogy
jöjjön már fel ez az ágazat, mert higgyük már el, az javítana a növénytermesztők helyzetén is,
de az élelmiszerminőségen is rengeteget javítana, ha nem hordanák ide azt a sok fagyasztott
szemetet.

Én tehát azt kérem, hogy ha majd hosszabb távon, amikor ez már lezárult, valamilyen
módon erre is találjunk forrásokat. Biztos, hogy ez előnyt jelentene a mezőgazdaságnak.
Köszönöm.

ELNÖK: Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Az előttem szólóval
egyetértőleg én visszatérnék még egy kérdésre, amelyre nem kaptam választ - bár lehet, hogy
most nem is fontos, csak majd a részletes kidolgozásnál lenne jó, ha benne lenne -, hogy mit
fed az például az agrárkutatások és a szakképzés támogatása 50 százalékkal csökken, mert ez
nagyon durva. Lehet, hogy túl volt finanszírozva a korábbi időszakban, de szeretném tudni,
hogy mi van e mögött.

A másik ilyen kérdés, amit, igaz, nem én fogalmaztam meg, de miről szintén többet
szeretnénk tudni, az pedig a génmegőrzési feladatoknak a 67 százalékkal történő csökkentése.
Ez is érdekes, hogy mihez képest és milyen mértékben. Nem biztos, hogy ez okos dolog.
Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Ha nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), ismét az előterjesztőknek
adok szót. Önökre bízom, hogy ki válaszol a feltett kérdésekre.

Petykó Adrienn (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elsőként merült fel, és
kihagytam, az az osztatlan földtulajdon kérdése, amire akkor válaszolnék. Ezt a tárca az idei
évivel megegyező összegben tudta betervezni a költségvetésbe, tehát ugyanúgy, ahogy a
2010. évben, a 2011. évben is rendelkezésre fog állni 200 millió forint erre a célra. Nyilván
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finanszírozási feszültség jelentkezik ezen a soron is, ugyanakkor pozitívumként is
megítélhetjük, hogy az idei szint nem esett vissza, hanem tartani tudjuk, hogy végül is
rendeződjön ez a kérdés.

A bírságok kerültek még szóba. Igen, ennek a tervezése - ugyanúgy, ahogy az
árfolyamkockázat tervezése is - nehéz, szinte lehetetlen feladat megmondani, hogy az Unió
milyen bírsággal fogja sújtani konkrétan a tárcát, mert ez nálunk csapódik le. A bírságok,
ahogyan a korábbi években is, most is az „Árfolyamkockázat” elnevezésű sorunkról
finanszírozódnak, és a következő évben is ennek a fejezeti kezelésű előirányzatnak a terhére
tudja a tárca biztosítani az Unió által kivetett bírságoknak az összegét. Hogy ez konkrétan
mennyi lesz, és hogy a jövő év végén például fenn fog-e állni jelentős bírság a tárcának, arra
szerintem senki nem tud becslést adni jelen pillanatban.

Az agrárkutatási szakképzés támogatása soron, illetve a génmegőrzés soron csökkenés
tapasztalható, ez igaz. Ugyanakkor azt a pozitív irányvonalat szeretném kiemelni, hogy
mindemellett az intézményhálózat megerősítésével kívánja a tárca biztosítani azt, hogy ezek a
célok, amelyeket kiemelt prioritásként kezeltünk, megvalósulhassanak. A két kiváló génes
intézményünk is ezt a célt szolgálja, amely az ÁTK-ból és az MgSZH-ból került kiemelésre
bázis jelleggel. Valamint az iskolák rendszerének, tehát a tiszk-rendszernek az átgondolása is
napirenden van a tárcánál, és ezzel összefüggésben a költségvetési támogatásnak a
megemelésére került sor a szakképző intézmények esetében, ami, én úgy gondolom, abszolút
pozitív irányvonalnak tekinthető. (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) Az intézmények
esetében mondtam ezt. Tehát a fejezeti kezelésűeknél valóban ezt a hiányt látjuk. (Sáringer-
Kenyeres Tamás: És a kutatóintézeteknél?) Ott is, ott is pont a bázis szinten tartása
megtörtént, és szintén az intézményhálózatra fókuszálva, elsősorban annak a fejlesztésével
kívánja a tárca megvalósítani a feladatait.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Senki
nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor szavazni fogunk az előterjesztésről.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló törvényjavaslatot, amelyet T/1498. számon kaptunk meg. Aki igen, az kézfeltartással
jelezze ezt! (Szavazás.) Gondolom, ez 14 igen, köszönöm. Ki az, aki nem fogadja el?
(Szavazás.) Ez 7, ha a helyettesítéseket is számoljuk. Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági
bizottság többségi szavazattal általános vitára alkalmasnak találta a jövő évi költségvetésről
szóló törvényjavaslatot.

Mint közismert, a költségvetéshez nem állítanak a szakbizottságok kisebbségi és
többségi előadót, ezt a feladatot a Számvevőszéki és költségvetési bizottság fogja ellátni. Az
itt elhangzott vélemények alapján fogjuk átadni a költségvetési bizottságnak, hogy milyen
álláspontok alakultak ki, amelyek megerősítik majd a szavazási végeredményt.

Ehhez a napirendi ponthoz további kérdéskör nem tartozik, ezért ezt a napirendi pontot
lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztőknek a jelenlétet és a kérdésekre adott válaszokat.

Az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló J/1482. számú jelentés (Általános
vita); az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati
javaslat (H/… szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló
jelentés, amely 1482. számon került előterjesztésre. Az általános vitára való alkalmasságáról
fogunk dönteni a végén, és ennek megfelelően egy határozati javaslatot is be fogunk nyújtani
a parlamenthez. Az előterjesztők között köszöntöm Ángyán József parlamenti államtitkár urat
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és Feldman Zsolt helyettes államtitkár urat - régen volt már ilyen magas szinten képviseltetve
az agrárgazdasági jelentés tárgyalása. Megadom a szót az előterjesztőnek.

Dr. Ángyán József (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Engedjenek meg, engedjetek meg
két bevezető mondatot! Ebben a minőségben és ebben a kormányzati ciklusban valóban
először veszek részt személyesen a bizottság munkájában. Ez nem azért történt így, mint
hogyha nem tartanám nagyon fontosnak, épp ellenkezőleg, az egyik legfontosabb fórumnak
gondolom a szakmapolitikai, politikai viták lefolytatására az országgyűlési bizottságokat.
Talán annyit még hozzátehetek, hogy ennek következtében elsősorban azért nem tudtam
magam részt venni a munkában, a bizottság munkájában, merthogy nem akármilyen országot
és minisztériumot vettünk át egy kormányzati struktúraátalakítással. Szóval az elmúlt hat
hónap valóban annyi tűzoltó jellegű és ad hoc intézkedés meghozatalát kívánta tőlünk, hogy
szinte éjjel-nappal ezen kellett dolgozzunk, de azt hiszem, ezt az általános helyzetértékelést
máshol is látjuk, ma minisztériumok is ugyanígy voltak ezzel. Azt szeretném elmondani, hogy
tehát a továbbiakban minden olyan kérdéskörben, amely jelentősen érinti az agrárium, a vidék
és a környezet ügyeit, igyekszem a magam, illetve az államtitkár urak részvételét biztosítani,
és valóban azt szeretném, hogyha egy komoly szakmapolitikai vita folyhatna, és a
legfontosabb, bennünket érintő kérdésekben itt tudnánk lefolytatni a legfontosabb vitákat.
Bevallom őszintén - és ez általában így szokott lenni -, hogy a kormányzaton belül is segítség
kell az adott tárcának, és azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb segítsége a tárcának épp az a
bizottság lehet, ahol azok a képviselők vannak jelen, akik értik, tudják, milyen problémákkal
küzd az ágazat.

Ennyi bevezető után engedjétek meg, engedjék meg, hogy néhány gondolattal
bemutassam a 2009. évi agrárgazdasági jelentést, amelynek a benyújtását az 1997. évi, az
agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény írja számunkra elő, továbbá azt is, hogy az
Agrárgazdasági Tanácsot hozza létre a kormány, és véleményeztesse a jelentést. Szeretném
mindjárt előrebocsátani, egy kicsit kapcsolódva az előző napirendi ponthoz is, hogy ami
Szabó Rebeka képviselő asszonynak az arra vonatkozó megjegyzését illette, hogy bizony egy
más sorrend lenne logikus, hogy valóban, egyfajta helyzetértékelés kellene először, egyfajta
zárszámadás, az abból levonható következtetések megfogalmazása kellene, és ebből kéne
levezetni egy stratégiát, és mindig a stratégiának lenne a következménye a költségvetés.
Tisztelettel szeretném a képviselő asszony türelmét kérni e tekintetben, a bevezető mondatok
talán erre is magyarázatot adnak; egyszerűen nem volt lehetőség ebben az évben arra, hogy
ezt az egyébként teljesen logikus sorrendet kövessük. Szeretném jelezni, hogy ez a stratégia,
amelyet a képviselő asszony hiányolt, bizony nagyon hiányzott az elmúlt időszakban a
magyar agrárium és vidék fejlesztéséből, és a kora tavaszi időszakra, azt hiszem, elkészül az a
tízéves kitekintésű agrárstratégia, amely ezt a kérdést talán nyugvópontja juttatja.

Valóban, azt tervezzük, hogy ezt követően egy agrár-, vidék- és környezetorientációs
kerettörvényt hoznánk a parlament elé, megvitatnánk, amely kijelöli az irányokat, és azután a
törvényalkotás, akár a kormányzati szintű jogalkotás vagy akár a parlamenti szintű jogalkotás
is ehhez kapcsolódhatna, ez egyfajta irányt szabna végre az eseményeknek. Reményeink
szerint a lehető legnagyobb konszenzust szeretnénk elérni e tekintetben. És természetesen ezt
követően, ha ez megtörténik, a költségvetés, a mindenkori éves költségvetésnek is a kijelölt
irányoknak megfelelően más struktúrában, más összetételben kell megjelennie. Ebből
következik természetesen az is, hogy ez a ’97-es törvény talán utoljára szerepel itt, és az az
alapján készítendő agrárgazdasági jelentés is talán utoljára szerepel - reményeink szerint
legalábbis - itt a bizottság előtt, mert ez az új törvény más kereteket, a korszerű európai
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irányoknak megfelelő szélesebb beszámolási anyagot fog előírni. Az a mezőgazdasági
modell, amely ebből tükröződik, az egy 10-15 évvel ezelőtti mezőgazdasági modell, amely,
azt hiszem, ma már meghaladott Európában. Tehát a törvénynek az is dolga lesz - mint ahogy
a ’97-es törvény is rendezte, hogy milyen módon kell beszámolni -, hogy rendezze a
beszámolás módját, és egyetértve azzal, hogy bizonyos indikátorokhoz lehet mérni azután,
amit szintén Szabó Rebeka képviselő asszony jelzett, hogy valóban merre tartanak a
folyamatok.

Még mindig előrebocsátásképpen engedjék meg, engedjétek meg, hogy talán annyiban
azért más már ez a jelentés is, és lehet, hogy ez szóba kerül a vitában is, hogy bizony próbálta
a folyamatokat is értékelni; nem egy leíró jelentés, hanem bizonyos pontokon a jövőre
vonatkozó megjegyzéseket is tesz ez a jelentés. Ezt erősíteni fogjuk, tehát ez egyfajta
folyamatelemzés kell hogy legyen, amiből aztán a következő évekre mindig következtetéseket
lehet levonni. De, mondom még egyszer, az öt hónap sajnos nem volt elég arra, hogy ezt az
egész folyamatot újraszervezzük. Azt remélem, hogy jövő ilyenkor, amikor beszámolunk a
következő évről - bár az sem lesz még egy teljes saját évünk, ha szabad így mondani -, egy
más struktúrában és más felfogásban fogunk arról az évről beszámolni, mint amilyet ez a ’97-
es törvény alapján előírt beszámoló tükröz.

12. alkalommal készült el ez a jelentés, és - ahogy a törvény előírja - csatoltuk hozzá
az Agrárgazdasági Tanács véleményét is. Jelen van az Agrárgazdasági Tanács képviselője,
örülök, hogy ő is részt vesz a bizottsági munkában. Itt is szeretném megköszönni az
Agrárgazdasági Tanács, az újjáalakult Agrárgazdasági Tanács munkáját. Nagyon fontos az a
vélemény, amit ők kialakítanak.

Néhány megjegyzést most már a jelentésből; nem fogom az egészet ismertetni, nem
szeretnék visszaélni a türelemmel, de néhány súlyponti kérdést szeretnék kiemelni, ami jelzi a
folyamatokat vagy azt a helyzetet, ahonnan el kell induljunk, ahonnan az új kormánynak
valahogy talpra kellene állítania az agráriumot, a vidéket, Magyarországot egyáltalán.

Alapvetően azt lehet mondani, hogy a 2009. év - finoman fogalmazva - a negatív
tendenciák éve volt az agráriumban, és akkor tényleg nagyon finoman fogalmaztam, ezt az
Agrárgazdasági Tanács véleménye minden tekintetben alátámasztja. Néhány erre vonatkozó
adatot azért hadd hozzak ide kiemelve, amely a jelentésben szerepel! A termelés volumene
10 százalékkal, a GDP-hez hozzájárulás 2,5 százalékkal csökkent egy év alatt. A termelői
árcsökkenés 9,5 százalékos volt 2009-ben. Az agrárolló 3,9 százalékkal romlott egy év alatt.
A hazai piacvesztést nem kell elmondani, a képviselő úr az előző napirendi pont kapcsán is
utalt erre. A kiskereskedelmi forgalom 3,7 százalékkal esett vissza 2009-ben. A
mezőgazdaság jövedelmezősége a csatlakozás óta először csökkent, tehát a jövedelmezősége
csökkent - szintén az előző napirendi pontnál ez nagyon élesen felvetődött. Az agrárkereset
színvonala már csak 76 százaléka a nemzetgazdasági átlagnak, tehát a keresetek a
nemzetgazdasági átlagnak a 76 százalékát adják.

Hadd mondjak néhány dolgot a földügyekkel kapcsolatban! A földhasználati
nyilvántartás nem készült el - azt hiszem, hogy anélkül nagyon nehéz továbbjutni. Nem
vitatható, hogy egyfajta megalapozott földkészlet-gazdálkodáshoz egy tisztességes
nyilvántartás kell a tulajdonviszonyokat meg a használati viszonyokat illetően is - ez nem
készült el. Éveken keresztül kifogásoltuk ezt, reméljük, sőt biztos vagyok benne, hogy a
Nemzeti Földalapnak ez lesz az egyik fő feladata, hogy rendezze ezeket a viszonyokat.

Az osztatlan közös földtulajdon változatlanul nem került rendezésre. Szeretném
jelezni, miután a költségvetési vitában is felmerült, hogy valóban egyfajta alkufolyamat zajlik,
és azt remélem, hogy ennek az eredményeképpen az az összeg, amely erre rendelkezésre áll,
az a 2011-es költségvetésben emelkedni fog. De azt is szeretném ezzel és minden ilyen
jellegű, az előző napirendi ponthoz tartozó kérdéssel kapcsolatban is megjegyezni, hogy
valóban egy kirabolt országban vagyunk. Egy üres kassza, egy 21 ezer milliárdos
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eladósodottság jellemző ezt az országot. Tehát itt tulajdonképpen a tűzoltásról és a süllyedő
hajó stabilizálásáról szól, szólt ez az elmúlt időszak elsősorban, és ilyen körülmények között
bizony nagyon nehéz amellett érvelni, hogy bár szeretnénk ezeket a folyamatokat gyorsítani,
de nem tudjuk olyan ütemben folytatni ezt, mint amilyen módon kellene és amilyen módon
szeretnénk folytatni. Mindenesetre ezzel éveken keresztül nem történt semmi. Tehát hogyha
az az összeg marad, ami erre 2009-ben is rendelkezésre állt, akkor - kiszámoltuk - 50 év kell
ahhoz, hogy az osztatlan közös tulajdon kiosztásra kerüljön, és e nélkül nem tudjuk rendezni
Európában sem a viszonyainkat. Ez tehát egy nagyon fontos dolog, és én abban
reménykedem, hogy a parlamenti képviselőtársakkal közösen ezen módosítani fogunk tudni,
jó esélyünk van rá.

A földviszonyokat jellemzi, hogy a száz legjelentősebb haszonbérlő bérli a területek
78 százalékát. Ez egy elképesztő koncentráció, egyfajta klientúra földhöz juttatása. A
legnagyobbaknak, azoknak a tőkéstársaságoknak a földhöz juttatásáról van szó, amely az
előző két kormányzatnak, a Gyurcsány-Bajnai-korszaknak a klientúrája volt. Azt már nem is
mondom, hogy elképesztő bérleti díjakért, most már látjuk a szerződéseket, hogy milyen
módon adja oda. Lesz erről egy teljes kimutatás, majd szeretném azt idehozni a parlament elé,
és a bizottsággal megtárgyalni ezt az eredményt. Kérem szépen olyan szerződéseket lát az
ember folyamatosan, hogy a piaci bérleti díjak 5-10 százalékáért - 5-10 százalékáért! - viszi el
egy elképesztően szűk klienskör a földeket. Ez abszolút jellemző a 2009. évre, amikor,
mondom, a száz legjelentősebb haszonbérlő, a legnagyobbak a 78 százalékát bérelték a bérbe
adott földeknek. (Gőgös Zoltán: Annak a 80 százaléka fideszes, igen!)

ELNÖK: Majd szót adok.

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hosszú időn keresztül
vitattuk, és az egyik ígérete volt az előző kormánynak, hogy a növénytermesztés és az
állattenyésztés arányát helyreállítja. 60 százalék a növénytermesztés részaránya, tehát az
állattenyésztés mélyrepülése 2009-ben folytatódott, és katasztrofális mértékű, ahogy az itt el
is hangzott.

A termeléshatékonysági mutatók. Magyarország az EU átlagának az 55 százalékát éri
el - 2009. A top-up kiesés, amiről beszéltünk itt, a hozamok visszaesése a
növénytermesztésben egy táblázat is látható erről, egy elképesztő visszaesés következett be
ott is. Az állatlétszám apadása általában is jellemző volt, nemcsak a növénytermesztés és az
állattenyésztés aránya, hanem tovább apadt a legfontosabb állatfajok létszáma. Az ültetvények
termőalapja tovább csökkent, miközben nekünk a gyümölcs- vagy a szőlőágazat például
kulcságazat kellene hogy legyen foglalkoztatási és minden egyéb szempontból is - ez is 2009.
A gépberuházásoknál egy olyan folyamat volt megfigyelhető, amely egy bizonyos kör
irányába terelte a gépberuházásokat, és a kicsiktől forrásokat vont el - ennek a részleteivel
most nem szeretnék foglalkozni. Az erdőgazdálkodás számára megszűnő támogatási
lehetőségek, tárgyieszköz-megújítás, építési és gépberuházás - ebben az évben történt szintén.
Az élelmiszeripar teljesítménye visszaesett, csökkent a beruházás az élelmiszeriparban.
Szóval nem tudok olyan területet mondani - most csak néhány területet emeltem ki néhány
számadattal illusztrálva -, amely ne a mélyrepülést, a szakadékba zuhanást jelentette volna
2009-ben a mezőgazdaságban.

A foglalkoztatást illetően az úgynevezett fizetett munkaerőről találtok egy táblázatot,
ezt én fontosnak tartom a jövő számára is, a nem fizetett és a fizetett munkaerőről. A
csúsztatás ott van ezekben az ügyekben a mezőgazdasági foglalkoztatásban, hogy mindig a
fizetett munkaerővel számol - az csökken, itt is csökkent, látható volt -, ugyanakkor a nem
fizetett munkaerő, a családban foglalkoztatottak száma növekedett. Ebből is le kell vonni a
megfelelő következtetéseket. Ezt szerettem volna megemlíteni, ez egy nagyon érdekes adat.
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Négyszer annyi egyébként a nem fizetett munkaerő aránya a mezőgazdaságban, mind a
fizetett munkaerőé, és ez a normális egyébként, családi gazdálkodásról van szó, és ezt akarjuk
a továbbiakban erősíteni, nem tőkéstársaságokat akarunk bérmunkásokkal és menedzsmenttel
meg 2 ezer kilométerre lévő tulajdonosokkal, akik azt sem tudják, mi történik a helyszínen.

A kereskedelem területén még néhány dolgot hadd emeljek ki! A multinacionális
vállalatok térnyerése szinte megállíthatatlan volt 2009-ben - ennek látjuk most a
következményeit. Az élelmiszerexporton belül csökkent a feldolgozott termékek aránya, tehát
egy tömegtermelő hátsó udvar szerepkörbe szorította be ez az egész elmúlt időszak a magyar
mezőgazdaságot. Az agrárintervenció területén is voltak anomáliák, itt-ott még a
bűncselekmény határát is súrolták azok a hiányok, amelyek a raktárakban keletkeztek.
Feljelentések történtek, folyamatban lévő ügyek vannak - ez szintén 2009.

A támogatásokról engedjetek meg kiemelnem néhány gondolatot! Összességében ha
most a klienskör - így mondom -, a kormány kliensköre és az egyéni gazdálkodói kör
támogatottságát, általános támogatottságát nézzük, ha beleszámolunk mindent, az európai, a
hazai, a beruházás típusú támogatásokat, a vidékfejlesztési, minden támogatást, kérem szépen,
az egy hektárra jutó támogatási összeg 1,4-szerese a tőkéstársaságoknál, mint amit az egyéni
gazdaságok kapnak. Ez is sok mindent elárul. Nyilván ezen a tendencián is változtatnunk kell,
és ezekből kell levonjuk a következtéseket, ha változást akarunk. 1,4-szerese az átlagos
támogatottsági szint.

A központi költségvetés mezőgazdaságra fordított kiadásai zsugorodtak, kivonulás
zajlott 2009-ben. Az európai források behozatalával a magyar költségvetés kivonult,
arányosan vagy talán nem is arányosan, de kivonult a finanszírozásból.

A trükközést említette Gőgös államtitkár úr. Valóban trükközés történt. Érhető, már a
választási logika meg a politikai terep logikája szerint érthető, hiszen előrehozta a
kifizetéseket, hogy lehetőleg mindenki a választások előtt, a 2010-es választások előtt, 2009
végén megkapja a kifizetéseket, és azt lehessen mondani: uraim, itt minden rendben van, dől a
pénz. Ismert logika. Ennek persze az a következménye, ami a 2010-es költségvetésben aztán
látszik.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról is hadd mondjak azért két mondatot
- döbbenetes! 185 milliárd forint az az összeg, ami itt kifizetésre került, ebből 114 milliárd
forint a fizikai tőkére ment, tehát az úgynevezett beruházás típusú, nagy kapacitásbővítésre, és
ez az összes kifizetésnek a 61 százaléka. Miközben az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programon a kicsik, a helyi közösségek, a helyi gazdaság erősítésére ott van negyven-
egynéhány jogcím, ebből gyakorlatilag hármat használtak, és arra 61,5 százalékot kifizettek.
Ugyanaz a kör vitte el, merthogy ráadásul olyan játékszabályokat szabtak a fizikai tőkéhez
kapcsolódó pályázatoknál, hogy csak egy egészen szűk, felső kör férjen hozzá. A 4 eume, a 4
európai méretegység ezt szolgálta. A kicsik többsége hozzá sem fért ehhez. Megnéztük. Ilyen
játékszabályokkal a tényleges gazdasági egységeknek a 6,7 százaléka tudott pályázni - a
6,7 százaléka! -, és kevesebb mint 1 százaléka vitte el ezeket az agrármodernizációs
forrásokat. És ilyen körülmények között kommunikálta azt a kormány, hogy mit akar a
paraszt, hiszen mindegyik 2 millió forintot kap - ez a klasszikus gyurcsányi kijelentés. Persze,
néhányan sokat, a többség meg semmit nem kap ebből. Ez ismerős egyébként, nemcsak itt,
hanem a strukturális alapoknál is ugyanezt csinálta a kormány, a kis- és középvállalkozói
réteg szinte hozzá sem fér ezekhez a forrásokhoz, esélye nem volt arra, hogy hozzáférjen.
Ebből is le kell vonni a megfelelő következtetéseket, tehát ilyen szempontból szintén
tanulságos a 2009. év. Ez a 61,5 százalék mutatja… Még a tervben mi azt is kritizáltuk, hogy
40 százalékot tettek erre, de ezt is 50 százalékkal túllépve itt költötte el a források nagy részét.

A játékszabályok kapcsán egy kirívó példát hadd mondjak még el, hogy
érzékeltessem, ki az, aki hozzáfért ezekhez a forrásokhoz. Kertészeti támogatások, 2009: azt
mondta, hogy 5 ezer négyzetméter üvegfelület alatt nem lehet pályázni, az a minimális, alsó
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pályázati határ. Kérem szépen, a pályázati kiírásban szerepel: az elismert költsége egy 5 ezer
négyzetméteres üvegfelületű kertészetnek 125 millió forint. Tessék mondani, hány családnál
van így kéznél 125 millió forint, hogy azt mondják a gyereknek, hogy na jó, kisfiam, akkor
most pályázzál erre a kertészetre, elvégezted az iskolát, gyere haza, aztán kezdj el
kertészkedni. Azt szeretném jelezni, hogy milyen viszonyok uralkodtak itt a támogatások
területén - hogy a Leadert már ne is említsem, amiről, azt hiszem, egy külön bizottsági
vitanapot lehet tartani, hogyha végre világosan látjuk, hogy hogyan is zajlott ez, és hogyha
lesz egy átalakított rendszer, mert ennek egészen másképpen kellene működnie, mint ahogy
Európában is másképp működik, mint ami ebből a Leader-dologból lett.

Végezetül azt szeretném elmondani, hogy talán abból, amit elmondtam, meg a
jelentésből is érzékelhető, hogy itt alapvető változásra van szükség. Az a stratégia, amit
jeleztem, amit szeretnénk a legszélesebb nyilvánosság elé vinni, és ott megvitatni - és ebben
az első helyen természetesen a Mezőgazdasági bizottság szerepel mint erre kompetens
testülete a törvényhozásnak -, ezekre a kérdésekre választ kell adni, és alapvető változást kell
elérjünk; azt hiszem, erre kaptunk felhatalmazást, az új kormány erre kapott felhatalmazást.
Más céljaink vannak, és szeretnénk idehozni ezeket a célokat is megvitatni, az alapelveinket is
megvitatni, és azután - jelzem még egyszer - valamikor január táján lesz olyan állapotban ez a
stratégia, hogy vitára bocsátható lesz. Egy általános társadalmi vitára is szeretnénk bocsátani a
Széchenyi-terv mintájára, és különféle körökben szeretnénk megvitatni ezt a stratégiai tervet.
Reményeink szerint március-április táján lehet ebből egy kormány elé terjeszthető, tízéves
kitekintésű stratégia, és valamikor azt követően, április-május táján szeretnénk a parlament elé
hozni azt az agrár-, vidék- és környezetorientációs, most már egy szélesebb kört átfogó
kerettörvényt, ami azután kijelöli az irányokat, amelynek alapvetően másnak kell lennie, mint
amit ez a 2009-es agrárjelentés is világosan jelez. Ennek a következménye az lesz
természetesen, hogy - még egyszer mondom - valószínűleg ilyen típusú és ilyen szerkezetű

agrárjelentést és az 1997-es törvény alapján megfogalmazódó metódust valószínűleg utoljára
élünk át; talán nem fogjuk bánni, hogy egy más alapra helyezzük az agrár-, a vidék- és
környezetpolitikát.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. E napirendi pont keretében köszöntöm
Popp József főigazgató-helyettest, aki az Agrárgazdasági Tanácsot képviseli ezen ülésen, akik
szintén hozzájárultak ehhez az összegző jelentéshez. Kérdezem, hogy esetleg akarsz-e, akar-e
véleményt formálni az itt elhangzottakhoz.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Tanács): Én röviden annyit tudok mondani, hogy
az Agrárgazdasági Tanács ülésén elhangzottakat próbáltunk hatan röviden megfogalmazni, és
egyben ajánlásokat is próbáltunk megfogalmazni. Tehát az emlékeztető alapján készült az
összegző vélemény.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor itt adom meg a bizottság tagjainak. (Jelzésre:)
Hanó Miklósnak adok először szót.

Kérdések, hozzászólások

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Igaz, hogy én az előző napirendi
pontnál vetettem fel az általános problémákat, de itt az államtitkár úrtól egy nagyon kielégítő
választ kaptunk. Amiket elmondott, az megdöbbentő, nekem az a véleményem, hogy ezt a
bizottság is meg a szaktárca is minél szélesebb körben kommunikálja, mert itt nagy
félreértések vannak, meg néha úgy nyilatkozatnak a gazdálkodókról, hogy teli vagytok
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támogatással, miért sírtok, meg mi a bajotok, meg a jövedelem is jó, meg minden jó - de a
kimutatások pont az ellenkezőjét mutatják. Én tehát azt mondom, hogy ennek széles
nyilvánosságot kell adni, ennek nagyon széles nyilvánosságot kell adni, mert itt a rendszer
volt rossz. Meg azzal is egyetértek, amit az államtitkár úr mondott, hogy egy más rendszert
akarnak kidolgozni, és ez majd bejön hozzánk megvitatásra. Én tehát nagyon tudom
támogatni, amit elmondott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ficsor Ádámnak adok szót.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Ha az államtitkár úr ezt a felvezetőt egy
bő héttel ezelőtt mondja, mielőtt a költségvetés benyújtásra került volna, akkor meglehetősen
bátortalanul kértem volna szót, hiszen vártuk volna, hogy az egyébként nagyon sok valós
problémára is, amit felvet, valóságos válaszokat ad és adresszál ez a költségvetés - talán az
államtitkár úr is végighallgatta, itt volt a költségvetési vita során -, de azt hiszem, hogy ez
nem történik meg. Ilyen értelemben ennek ellenére természetesen a problémafelvetések között
rengeteg olyan van, amely valós és élő is, aminek az orvoslását mind a kormány, mind a
parlament dolgozni fog a következő években.

Ami magát az anyagot és a jelentést illeti azoknak a szakembereknek és szakértőknek,
akik ezt az anyagot összeállították, azt hiszem, a bizottság és mindenki, aki ezt az anyagot
olvassa, mindenképpen köszönettel tartozik, hiszen ez egy nagyon adatgazdag, nagyon
színvonalas anyag, jól mutat rá fontos tendenciákra, nagyon hasznos anyag. Az természetesen
üdvözlendő, hogy ha egy ennél is jobb anyagot kívánnak a jövőben előállítani, csak nehogy
úgy járjunk azzal a javítással, mint ahogy a költségvetéssel jártunk, hogy az legyen a fő cél,
hogy rövidebb legyen az anyag, és fontos részletek maradnak ki belőle. Amennyiben ez egy
még bővebb, még kitekintőbb anyag lesz, azt természetesen támogatható és jó dolog.

Azt gondolom, hogy az anyag nagyon jól hívja fel a figyelmet alapproblémákra, és ha
ez a mai jelentés kapcsán folytatott vita és később az agrárstratégiai viták azokról szólnak,
amiket ez jól bemutat, hogy valami nincsen rendben az ágazaton belül az erőviszonyokkal, az
értékláncon belül az erőviszonyokkal, az agrárolló tovább nyílik az élelmiszeripar, az
alapanyag-termelők, az élelmiszeripar, a láncok között, és ebből vannak dolgok, amiket
orvosolt az előző parlament, vannak dolgok, amelyeket ezek közül nyilván tud orvosolni a
másodlagos ellenőrzés, élelmiszervizsgálat, de azt hiszem, hogy ebben még nagyon-nagyon
sok feladat van előttünk, kell hogy előttünk legyen. Az agrárollót zárni kell - nagyon
leegyszerűsítve -, ennek az útja pedig az, ha az ágazatértéklánc mentén megvalósuló
erőviszonyokat stratégiai módon elemezzük, és ott próbálunk beavatkozni.

Nagyon fontos tézisek jelennek meg a magyar mezőgazdaság termelési értékével,
hozzáadott értékével és intenzitásával kapcsolatban. Jól mutatja be az anyag, hogy ez sokkal
inkább az új csatlakozókhoz van közel, még ha ott egy picit inkább a felső mezőnybe tartozik
is, de nagyon messze van a régi tagállamoktól, amelyek sokkal több hozzáadott értékteremtést
- és engedjék meg nekem azt a leegyszerűsítést, hogy a hozzáadott értékteremtést én most
munkahelynek, vidéki munkahelynek értelmezzem, vidéki munkahelyként fordítsam le -
állítanak elő. Ilyen értelemben, azt hiszem, az megint csak egy fontos kihívása a következő
időszak agrárstratégiájának, hogy hogyan lehet ezen segíteni.

Picit hiányolom az anyagból - vagy csak nem elég figyelmesen olvastam, és nem
találtam meg -, hogy szerintem van egy egyre nagyobb probléma az ágazatban: az, hogy
földtulajdonosok földbérlet címén iszonyatos tőkét vonnak ki az ágazatból, akár
magántermelőkről van szó, akár gazdasági társaságokról. Véleményem szerint előbb-utóbb
ezzel is kell majd országgyűlési szinten is foglalkozni, mert - hogy mondjam? - vérszemet
kaptak, gyakran budapesti ügyvédi irodák által képviselt nem tudni kicsodák, és az európai
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uniós támogatáshoz igazodva ész nélkül emelik a földbérleti díjakat, ellehetetlenítve a
termelést.

Ugyanakkor azt hiszem, van az anyagban néhány olyan dolog, ami egyvalamivel
egészen biztosan szembemegy, és én nagyon bízom benne, hogy ezt lehet orvosolni vagy
valamelyiket a kettő közül kivenni. Vagy a 8. oldalon megjelenő, „Az anyag kerül
mindenfajta minősítést.” kitételt vegyük ki, és utána maradjon úgy a többi, ahogy van, vagy
pedig azt a rengeteg minősítést vegyük ki, amikor is jól láthatóan egy eleve megírt szakmai
anyagban, jellemzően dőlt betűvel, indulatot és indulati elemeket sem mellőzve kerültek
beszúrásra gondolatok. Ezek között van sokfajta, engedjék meg, hogy én hármat kiemeljek!
Van ebben olyan, ami, azt hiszem, tényszerűen nem igaz, legalábbis Gőgös volt államtitkár úr
engem erről tájékoztatott. A 164. oldalon azt írja az anyag, hogy a földmoratórium
meghosszabbításának a kezdeményezésében késlekedett az előző kormány, és az új
kormánynak kellett azt benyújtania. Engem az államtitkár úr arról tájékoztatott, hogy ezt az
előző kormány benyújtotta - de itt van, tehát ez a vita itt most lefolytatható. Ez vagy
tényszerűen igaz, vagy nem igaz, de azt gondolom, ez mindenképpen korrigálandó.

Vannak benne olyan dolgok, amelyek nyilván olyan viták, amelyekben lehet pró és
kontra érvelni, és érdemes is ezeket megvitatni, de amit a beruházások kapcsán írnak a 89.
oldalon is, az… Azt hiszem, hogy miközben persze jól hangzó módon lehet ezeket az
adatokat csoportosítani és elővezetni, ugyanakkor azt gondolom, ellenzéki képviselőtársaim is
gondban lennének, ha a gazdák elé oda kellene állni azzal, hogy valóban itt a
gépbeszerzéseket teljesen állítsuk le, hiszen azok - mint ahogy az anyag írja - indokolatlanok,
feleslegesek voltak. Tehát ilyen értelemben szerintem miközben itt van egy valóságos vita
közöttünk, ami egy lefolytatandó, egy értelmes vita, én azt hiszem, az anyag helyenként túllő

azon a célon, ami egy ilyen jelentésben szerintem helyes, még ha persze a kritikának
természetesen bizonyos esetekben van is helye, és mint minden programnál, ami működik, és
minden olyan programnál, ahol adszorpció van, ahol pörög a program, ott természetesen
mindig vannak javítandó dolgok, mindig vannak anomáliák, mindig vannak problémák,
amelyek elől nem elfutni kell, hanem ezeket fel kell tárni, és ezeket meg kell oldani.

Ami viszont, azt gondolom, a leginkább övön aluli és a legkevésbé korrekt rész, amit a
média is kiemelt az anyagból, hogy trükközés folyt a támogatásokkal. Akkor legyen nagyon
világos az, hogy a trükközés azt jelenti, hogy az egyik oldalról a gazdák hamarabb jutottak
pénzhez, hosszú hónapokon keresztül nekik ezt a támogatást nem hitelként kellett
megfinanszírozni, milliárdos összegben tudtak ezzel kamatot megtakarítani, a másik
trükközés pedig azt jelenti - és nagyon-nagyon remélem, hogy itt a gazdasági minisztériumtól,
illetve az ÁSZ-tól elhangzott más irányú vélemények nem a kormánypárti többség
véleményét jelentik -, hogy valóban, a 33 milliárd árfolyamnyereséggel a tárcának két esélye
volt, két dolgot tehet az Áht. szerint: vagy azt mondja, hogy visszaadom a költségvetésnek, a
központi költségvetésnek, döntsön róla a kormány - ezek szerint ez nem lett volna trükközés,
ez lett volna a helyes -, vagy azt választja a tárca, hogy a tárcafejezeten belül, saját
hatáskörében agrárgazdasági célokra fordítja. Én nagyon-nagyon arra szeretném biztatni a
bizottságot, hogy inkább abban támogassa a jövőben is a Vidékfejlesztési Minisztériumot,
hogy az esetlegesen keletkező árfolyamnyereséggel ne szaladjon el a kormányhoz, és adja
vissza, hanem - ha ezt most trükközésnek kell hívni, akkor hívjuk trükközésnek, bár szerintem
ez nem helyes kifejezés, de - mindenképpen a gazdák érdekében használja fel, és a
gazdálkodói célokra fordítsa.

Ezek, ez a három példa, amelyet kiemeltem, azt hiszem, azt mutatja, hogy amit a
jelentés saját maga elé állít mint követelményt, hogy kerülni fog mindenfajta minősítést - teszi
ezt a 8. oldalon -, azt utána nem tudja teljesíteni. Ettől eltekintve nagyon sok nagyon értékes
része is van az anyagnak. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni az
államtitkár úrnak az anyag bemutatását, és azt is, hogy felvázolta, a jövőben még miket
várhatunk majd a minisztériumtól, az agrártárcától. Ennek nagyon örülünk, más csak annak
fényében is, hogy mivel mi egy kicsit csalódottak voltunk egyrészt a költségvetés
olvasásakor, másrészt ennek a jelentésnek az olvasásakor is, örülök, hogy azt mondja, hogy a
következő alkalommal egy más, eleve egy más törvényre alapozott más típusú jelentést
szeretnének készíteni. De jelenleg csak ezt a jelentést tudjuk értékelni, erről viszont kénytelen
vagyok elmondani, hogy nekünk az a véleményünk, hogy ez nem egy jó jelentés, ez
alapvetően egy eléggé elavult struktúrát és elavult szemléletet tükröz, tulajdonképpen egyfajta
ilyen… Egyrészt tele van persze rengeteg statisztikai adattal, ami nyilván nagyon fontos és
nagyon hasznos és ez adja az alapot, de gyakorlatilag szinte meg is áll ezen a szinten;
bizonyos ilyen kimeneti-bemeneti indikátorok elmozdulását ugyan rögzíti, de nem vizsgálja
meg azok hatásait, illetve azt, hogy hogyan járulnak hozzá a kitűzött célokhoz, nincsen
hozzájuk gyakran viszonyítási alap. Önmagában tehát bizonyos indikátorok emelkedése vagy
csökkenése nem elegendő ahhoz, hogy utána erre egy megalapozott agrárstratégiát lehessen
felállítani, illetve hogy a további döntéseket elősegítse. Tehát azt gondoljuk, hogy ez nem
világítja meg pontosan azokat a problémákat és trendeket, azokat a háttérben meghúzódó
folyamatokat, amire viszont szükség lenne ahhoz, hogy a jövőbeni intézkedéseket korrigálni
tudjuk.

Például tudjuk azt, hogy a fogyasztói szokások változása jelentősen befolyásolja az
agrártermékek eladhatóságát, és emiatt a fogyasztói trendek elemzése is szükséges lenne
valamilyen formában egy ilyen jelentésben. Ehhez képest mi azt látjuk megint - amit már a
költségvetésnél is megemlítettem -, hogy hiányzik a teljes élelmiszerláncnak az elemzése a
fogyasztótól a termelőig, és nem vizsgálja a jelentés az élelmiszerláncon belüli
jövedelemelosztás helyzetét, és azt, hogy az egyes szereplők hogyan részesednek ebből az
élelmiszerlánc során keletkezett jövedelemből, és hogy miért úgy részesülnek - márpedig ez
nagyon fontos lenne ahhoz, hogy tudjuk, hogy a jövőben hogyan mozdítsuk el ezeket az
arányokat afelé, hogy a termelőknél minél több jövedelem maradjon.

Alapvetően hiányolunk belőle egyfajta ilyen ökológiai tájgazdálkodási szemléletet.
Ugyan egy-két indikátor van, amely ezeket érinti, de tulajdonképpen azok a célok, amelyek
afelé mennének, hogy a tájjal összhangban lévő gazdálkodási formák valósuljanak meg, hogy
az élelmiszer-önrendelkezés megvalósuljon, ezeknek a hatásaival, ezeknek az elemzéseivel az
anyag mind nem foglalkozik. Illetve az is hiányzik, hogy a különböző indikátorok
elmozdulásának, a különböző fejlesztési irányoknak várhatóan milyen ökológia,
agroökológiai hatásai lesznek, márpedig azt gondoljuk, hogy egy fenntartható
mezőgazdaságban ezek alapvetően fontos szempontok lennének.

Igaziból mi tehát azt szeretnénk, ha a jövő évben egy olyan jelentést láthatnánk,
amelyben megjelennek ezek a komplexebb vidékfejlesztési szempontok, bizonyos olyan
dimenziók, amelyek az Európai Unió támogatási struktúrájából adódóan is elvárhatóak,
amelyből látszik az a stratégia, amely valahogyan teljesült vagy nem teljesült, és amelyből
tudjuk azt, hogy mik azok a következő lépések, amelyek ennek a stratégiának a teljesülése
irányába hatnak. Csak két konkrétumot említenék: egyrészt szeretnénk, ha benne lenne az
élelmiszerlánc teljes elemzése, és az, hogy az egyes szereplők jövedelemszerzési pozíciója
milyen, és milyen a jövedelemmegosztási viszonya, másrészt az értékesítési csatornáknak a
vizsgálata az egyes termékpályákon belül, különös tekintettel a lokális gazdasági rendszerek
vizsgálatára. Tehát nagyon örülnénk, hogyha ez majd a jövőben benne lenne. Ebben a
jelentésben mindez nincs benne, úgyhogy mi ennek a jelentésnek az elfogadását nem tudjuk
támogatni. Köszönöm.
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(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Sándor képviselőtársamnak adom meg a szót.

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem
biztos, hogy erény az az ember számára, hogyha tizen-egynéhány, az agrárgazdaságról szóló
jelentés vitájában vett már részt, lehet, hogy már egy bizonyos csőlátást is feltételez az
embertől, de azt azért el kell mondjam, hogy számomra a 2009. évi agrárgazdaságról szóló
jelentés az egyik legnegatívabb jelentés, amit én eddig a Parlament falai között az
agrárgazdaságról olvastam, hallottam, illetve tapasztaltam. (Gőgös Zoltán: Jövőre rosszabb
lesz!) Lehet, hogy rosszabb lesz, én ezt nem vitatom el, de egyértelmű… Most én
megpróbáltam ezt szakmai úton megfogni, tehát nem politikailag, egy pillanat! Tehát azok a
mutatók, amelyeket az államtitkár úr végigmondott, azok mind az agrárgazdaság nagyon
jellemző, nagyon sarkalatos mérőszámai, és ezeknek a mérőszámoknak a jelentős része mind
a negatívumba hajlik.

Itt meg lehetne kérdezni azt - csak az államtitkár úr gondolatára reagálva -, hogy ha
minden ilyen mértékben csökkent: állatlétszám, gyümölcsös ültetvény, szőlőültetvény, akkor
mi van ezek helyén. Mi van ezek helyett? Hova lesznek ezek? Hova lesz ez a fantasztikus
érték, amit az elmúlt évek alatt befektettünk? És szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy
az előző évek, hosszú-hosszú évek gazdálkodási folyamatában olyan beruházásokat hajtottunk
végre vagy hajtott végre az ágazat szereplői köre, amely beruházások jelentős részben, lehet,
hogy nem egyik évről a másikra, de belátható időn belül gyakorlatilag nemhogy nullára
futottak, hanem csődbe mentek, elvesztek, elveszítették az értéküket, és nincs biztosítva a
megfelelő termelés feltétele. Ezt egy olyan gondolatnak tartom, amin el kellene gondolkodni,
és én nagyon szeretném, hogyha valaki szakértői szinten valahol fel tudná dolgozni ezt, hogy
mekkora ez az érték, amit így elveszítettünk. Ezt így az anyagban nem találtam meg, de,
gondolom, nem is ez volt a cél.

A másik gondolatomat is hadd mondjam el, és ez részben Szabó Rebeka
hozzászólására egy reakció. Az, hogy elavult és milyen ez az agrárgazdaságról szóló
jelentés… Én ilyen jelzőket nem tennék rá, már csak azért sem, mert akik ennél az asztalnál
ülnek és akikre vonatkozik ez az anyag, azok ezekből a számokból teljesen tisztán, világosan
látják, hogy mi van az agrárágazatban - bocsásson meg, hogy ezt mondom! Tehát a szakmai
szereplőknek ez egy tökéletes anyag. Az, hogy most a fenntartható fejlődést és ezeket az új
divatvilágos (Derültség.) dolgokat hogyan nem értékeljük ebben az anyagban… Ne
haragudjon, de a magyar mezőgazdaság, az agrárágazat ennél sokkal fontosabb és
súlyosabb… (Szabó Rebeka jelentkezik.) Nem akarom én… A Környezetvédelmi bizottságnak
négy évig vagy hat évig voltam a tagja, nagyon érzékelem ezeket a kérdéseket, de ebben az
esetben szerintem az agrárgazdaságról szóló jelentés kapcsán ezt hibaként felvetni egy kicsit
furcsának tartom.

A másik gondolat, ami szintén idetartozik, hogy egy elég furcsa helyzet az, amikor egy
volt kormány agrárpolitikáját kell egy ma működő kormánynak úgymond…, amikor a mai,
működő kormánynak kell az előző agrárgazdasági jelentést megtennie. Ez egy ilyen furcsa,
paradox helyzet, de a választási törvény, a választási ciklus nem illeszkedik az
agrárgazdaságnak a termelési struktúrájához, ez természetes, ezt meg kell tenni. Erre sokszor
volt már példa az elmúlt években, és ebből mindig némi konfliktus adódott az ellenzéki és a
kormánypárti képviselők között. De ezt inkább csak érdekességként vetem fel, hogy a mai
jelentés, még akkor is, ha Ficsor képviselőtársam bizonyos jelzőkre utalt, akkor is azt
mondom, hogy az agrárgazdaságról szóló jelentés nagyon nagy százaléka valós adatokon
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alapszik. (Gőgös Zoltán: Abszolút! - Ficsor Ádám: Így van.) Valós adatokon alapszik, és ez a
valóság rémisztő.

Rémisztő ez a valóság, amit feltárunk itt minden évben. És még egyszer mondom - és
ezzel szeretném befejezni, ahogy kezdtem is -, hogy gyakorlatilag minden évben rosszabbnál
rosszabb pozícióba kerülünk. Ezt meg kell állítani, és azt hiszem, hogy a Fidesznek a
programja, a vidék népességmegtartása, a munkahelyteremtés, s a többi, s a többi, erre - azt
nem mondom, hogy egy éven belül, de egy pár éven belül - megfelelő gyógyír lehet. Nagyon
nagy munka. Mi, akik ebben az ágazatban élünk és dolgozunk, mondhatnám: a
mindennapjainkat itt éljük meg, az - majdnem azt mondhatnám - egy kicsit kilátástalan
helyzetben érezzük magunkat ebből a szempontból, mert nem lehet érezni azt a pontot, azt a
biztos pontot, hogy hol indulunk el, hova jutunk. Ez egy óriási kérdés számunkra. Ma itt a
tejágazattal kapcsolatban többször is felvetődött kérdés. Tragikus dolog. Én, aki fideszes
agrárpolitikusnak vallom magamat, eljutottam odáig, hogy az ezerdarabos szarvasmarha-
telepnek a jövő évéről most már komolyan kell gondolkodnom, hogy megtarthatjuk-e tovább.
Szabad-e, szabad-e tovább fenntartani, mert olyan veszteségeket termel gyakorlatilag. Hiába
csinálnom én ezt a legjobb minőségű, saját termelésű takarmányokkal, a piaci versenyen
egyszerűen elveszítem ezt a lehetőségemet. Szabad-e ezt tovább fokozni, hogy az ott élő…?
És akkor ez arra utal vissza, amikor azt mondjuk, hogy az agrárágazatban dolgozók
jövedelme, illetve fizetése - teljesen mindegy - vagy munkabére gyakorlatilag a hatvan-
egynéhány-70 százaléka az országos átlagnak. Ha én ezt a helyzetet tovább fenntartom,
gyakorlatilag folyamatosan csúszok vissza a jövedelemtermelő képességemben, és nem
tudom ezeknek a tulajdonosoknak vagy ezeknek a dolgozóknak ezt a jövedelmet tovább
biztosítani; a többinek esetleg akkor tudom, hogyha ettől megszabadulok. Tragikus, hogy
idáig jutottunk, tragikusnak tartom, hogy idáig jutottunk, és hogy sajnos meg kell hogy
forduljon az ember fejében, hogy ilyen döntéseket meglépjen, ne lépjen meg. De ahogy látom
- és megint visszautalok - az agrárgazdaságról szóló jelentéseket az elmúlt évek sorozatában,
sajnos valószínű, hogy meg kell lépni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Géza képviselő úr következik.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A magunk részéről én is az
elismeréssel szeretném kezdeni azok felé, akik ezt az anyagot készítették. Ezt hat ember
készítette, Józsi, jól értettem? (Dr. Popp József: Több!) Vagy csak az összefoglalót?

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Tanács): 39 fő van az Agrárgazdasági
Tanácsban, meg lett vitatva, és utána hat fő foglalta össze az emlékeztető alapján az
Agrárgazdasági Tanács ülésén elhangzottakat. (Gőgös Zoltán: De csak a tanácsét! -
Közbeszólások: Az emlékeztetőt csinálták hatan!) Világos, én is így értettem, csak a biztonság
kedvéért kérdeztem ezt meg, mert mindenképpen egy nagyszerű munka, mi mindenképpen
támogatni fogjuk. Azért támogatjuk, mert ez egy olyan kiváló helyzetértékelést ad nemcsak az
elmúlt évről, hanem, azt lehet mondani, az elmúlt 8 évről, de még tovább, az elmúlt 20 évről,
hogy a rendszerváltozás után hova jutott a magyar mezőgazdaság - ennél lejjebb talán tényleg
nem lehet menni, pedig ezt már hallottuk néhányszor az elmúlt 20 évben. Tehát mi a magunk
részéről ezt egy kiváló helyzetjelentésnek tekintjük, aminek az értékét növeli azt, hogy
rengeteg számadat van benne, és egy helyzetértékelésnek onnan kell tudni kiindulni.

Én azt hiszem, hogy az volna jó, ha abban össze tudnánk fogni mi itt a Mezőgazdasági
bizottságban először, ha úgy tetszik, konspirálva - vagy nem tudom én micsoda, hogy milyen
szót használjak -, hogy ez egy kiváló alap arra, hogy lássuk végre, hogy a kétpólusú
gazdaságnak a mezőgazdaság a legvégén van. Tehát ha egyáltalán a társadalmi szinten
kétpólusú gazdaságról beszélhetünk - márpedig beszélhetünk -, akkor ennek a legalján a
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mezőgazdaság van. És ezt nemcsak egyszerűen úgy kellene megközelítenünk, hogy majd a
költségvetésben néhány rovatban néhány milliárdot innen oda teszünk, onnan amoda teszünk,
hanem én azt gondolom, hogy ha ki tudnánk mondani, hogy ennek a kétpólusú gazdaságnak a
legnagyobb vesztese a mezőgazdaság, akkor ehhez kellene a stratégiát megalkotni, amire az
államtitkár úrtól megkaptuk az ígéretet, hogy tavaszra meglesz. Ehhez nagyon szeretnénk mi
is hozzájárulni, ha majd lesznek munkaanyagok vagy - nem tudom én - törvénymódosítások
vagy valami, mert biztos vagyok benne, hogy nem lehet egyszerűen… Bocsánat, a
tanyaprogramot imádjuk, a tanyaprogram nagyon kellett, de egészen biztos, hogy kevés lesz,
a jó irányba, a nagyon jó irányba megtett kakaslépésnek lehet tekinteni a tanyaprogramot.
Tehát az irány nagyon jó, de én azt hiszem, hogy végre valami áttörésszerűségre volna
szükség így magunk között, mert a baj ennél sokkal nagyobb, mint hogy néhány milliárdot
vagy akár néhány tízmilliárdot… Mert itt ezek, a piacainknak a védelme, s a többi, ebben
annyi kreativitás kellene, hogy ehhez minden erőt össze kellene tenni, és ezért mi ezt
mindenféleképpen támogatni fogjuk.

A részleteit illetően összehasonlítottam, belepillantottam én magam is a korábbi ilyen
jelentésekbe, és egyetértek azzal, hogy ez a legcélratörőbb, ez mondja ki a leginkább a
problémát, hiszen többnyire úgy van, ahogy te mondtad, Sándor, hogy eddig más jellegű
jelentésekkel találkoztál. Ez nemcsak a kormányváltás miatt van, én azt gondolom, hanem ez
a tényleges nehézségek miatt is van.

Amit Ficsor Ádám képviselőtársam itt a trükközéssel kapcsolatban elmondott, arra
annyit, hogy én nem azt tekintem a legnagyobb problémának a trükközéssel természetesen,
hogyha támogatási lehetőségeket előbbre hozunk a gazdáknak, de hogyha megnézzük a
struktúrát, hogy milyen gazdák kapták azt az összeget, kik voltak annak a valódi
haszonélvezői, akkor már a trükközés mint szó egy kicsit sokkal jobb. (Gőgös Zoltán: A
tejtermelők!) Persze, de a tejtermelők között is azért, ahogy hallottuk az adatokat az ÚMVP
kapcsán, a különböző százalékokat - amit én most nem akarok megismételni -, azért ott van
az, hogy a tőkéstársaságok 1,4-szeres támogatása, s a többi, én most ezekre utalok, vagy amit
a bérlőkről, a száz legnagyobb bérlőről hallottunk, és nem ismétlem meg ezeket. Tehát a
trükközést én abban látom - és erről nem beszélt Ficsor Ádám kollégám -, hogy amikor az
ÚMVP-nek a négy tengelye közötti arányokat megállapította az akkori kormány, az egy csúf
trükközés volt, célzottan valakiknek a javára. Csúf trükközés az, amikor a támogatásokra
7 százalék vagy valami tízen aluli százalék tudott pályázni, talán 6,5 százalék, ha jól
emlékszem, amit az államtitkár úrtól hallottunk, és abból végül is 1 százalék nyert. Ezek azok
a trükkök, amikre nem alkalmazza ezt a szót a jelentés sem, de ezek azok, amik biztosan
hozzájárultak ehhez a 2009-es évhez.

Ugyanakkor viszont - hogy valami pozitívat is mondjak, bár egy paradox szó itt a
„pozitív” -, azért nyilván a világtendenciákat is látnunk kell. Tehát amikor mi majd azzal
szöszmötölünk, hogy a tanyaprogramot hogy bővítsük ki, s a többi, akkor nem lehet
figyelmen kívül hagynunk a WTO-tendenciákat, a dohai fordulónak, az országoknak a
viszonyát, a közös agrárpolitikáról szóló vitát és a küzdelmet az EU 27-ek között, s a többi. És
ebben tényleg az kellene, hogy baromira összefogjunk. Szóval persze, lehet bírálni, meg nem
tudom én, mindenben lehet kifogást találni, vagy mindent lehet jobbítani, nincs olyan
tökéletes dolog, ami ne lehetne, de én azt hiszem, hogy ha a következőkben, mondjuk jövő
májusig ebben dolgoznánk és ebben konspirálnánk, hogy a kétpólusú gazdaságban a
legkiszolgáltatottabbakat, a legszerencsétlenebbeket, a mezőgazdaságból élőket valahogy
helyzetbe hozzuk, és több lehetőség után nézzünk, mint amit a közös agrárpolitika lehetővé
tesz, vagy egyáltalán sok minden más. Úgyhogy mi nagyon köszönjük ezt a beszámolót.

Ugyanakkor az államtitkár úrhoz lenne egy kérdésem. Az első mondataidban utaltál
arra, hogy ez a jelentés, annak ellenére, hogy nem célja egy jelentésnek a jövőbe tekintés, de
néhány utalást mégis csak tett a jövőre vonatkozóan. Ezt egy picit hogyha exponálnád, hogy
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akkor ezek mik! Mert valóban, mi, akik itt ülünk ma, mindannyian aggódunk a mezőgazdaság
sorsáért, és ugyan egy 2009-es jelentést elemzünk most, de ha ez egy helyzetértékelés, akkor
jó lenne, ha úgy tudnánk hazamenni, hogy egy picit útravalót adnál abból, hogy igen, akkor
melyek azok az irányultságok, amelyek már a jelentésben…, amire utaltál. Tehát egy jelentés
kapcsán nem tehettem volna fel ezt a kérdést, hogyha nem utaltál volna arra, hogy vannak
benne a jövőre mutató javaslatok is. Köszönöm szépen.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Meggyőződésem, hogy ez az anyag a jelenlegi formában hiteles, tényszerű és átfogó
értékelést ad az agrárgazdaság helyzetéről. Az egy másik kérdés, hogy az anyagban
szakszerűen, profi módon összeállított adatokból, táblázatokból és az események tényszerű

felsorolásából ki milyen következtetést von le. Azért az anyag készítőit minősíteni, hogy
esetlegesen a folyamatok nagyon kedvezőtlenek, én azt gondolom, nem igazán illik. (Gőgös
Zoltán: Nem arról van szó, Pista!)

A másik: a korszerűség vagy korszerűtlenség. Az a meggyőződésem, hogy ebben a
formában az anyag… 12 éve kezdődött. A legelső agrárgazdaságról szóló jelentéshez a
legelső tanácsi állásfoglalás is ebben a formában készült el, csak akkor még 7 oldal volt
mindössze. Jól emlékszem rá, mert részese voltam. Éveket egymáshoz viszonyítunk, és a
viszonyítás alapja mindig az előző időszak volt, tehát lehetőleg az anyag struktúrájában is úgy
állt össze, hogy tisztán lehessen látni, milyen folyamatok zajlottak az ágazatban. Nekem az a
meggyőződésem, hogy ha elkészül az a stratégia, amely már most az asztalon van, és
reményeink szerint a stratégia alapján elkészül az az új agrártörvény, amely most már nem
odázható el, hisz - ha jól emlékszem - 1996-ban készült el az előző agrártörvény, akkor
nyilván már egy új, egy XXI. századi, egy teljesen az új, a jelenlegi uniós tagságunkat is
figyelembe vevő, az új helyzethez igazodó, új struktúrájú anyagot lehet elkészíteni. Jelen
pillanatban nem az a szomorú, hogy ez egy nem a legkorszerűbben szerkesztett anyag, hanem
az, ami benne foglaltatik.

A másik, amiről szeretnék szólni, hogy az Agrárgazdasági Tanács megfogalmazta az
észrevételeit, és megfogalmazta az ajánlásait is. Én azt gondolom, most nem térnék ki erre,
hisz bármelyiket, mindegyiket hosszan lehetne részletezni, hogy mennyire komoly
problémákat feszeget az anyag és észrevételez a tanács is, ami nem tűr halasztást. Én egy
gondolatot hadd fogalmazzak meg! Tisztelt képviselőtársaim, ezt ha elfogadjuk, ha nem - és
ezt nem politikai alapon mondom -, hihetetlen módon sürget az idő, néhány évünk van
csupán, ezt lehet látni az egyes ágazatok esetében. És kicsúszott a talaj mindenkinek a lába
alól. Ahogy képviselőtársam említette: ha jelentős mértékben növeljük a támogatásokat, és
közben az ágazatok meg épülnek le, akkor itt valami iszonyatosan nagy és iszonyatosan durva
folyamatok zajlanak, amit, meggyőződésem, az új stratégiában érdemben kezelni kell.

Nem tisztem, de szeretnék reagálni a képviselőtársam által felvetettekre, és nem
politikai motiváció alapján szeretném hozzátenni: tetten érhető, sokszor kértük az adatokat, ki
is kerültek a honlapra, csak mire összeszedi valaki, hogy egy céghez mi tartozik… Elárulok
valamit: megpróbáltam a hízott bika minőségi támogatást összeszedni - nem volt egyszerű.
Most egy adott cég esetében 600 millió forintnál tartok, egy cég esetében. Még nem fejeztem
be, még dolgozunk rajta. Egyetlen cégnél. Ezeket a tendenciákat jelzem, és talán jelzi az
anyag is, hogy itt valami nagyon nincs rendben.

Mindenesetre ha valamit illő tisztelettel kérhetnék, én azt szeretném kérni, hogy
valóban lássunk már tisztán, mondjuk - mert képviselőtársam felvetette, hogy akkor ne adjunk
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géptámogatást? - azt kellene megvizsgálni, és ez az anyagban valóban nem érhető tetten, nem
érhetőek tetten benne ezek az adatok, tehát azt kellene megnézni, hogy melyek azok a cégek,
amelyek háromévente a teljes gépállományukat kicserélték (Gőgös Zoltán: Olyan nincs,
Pista, olyan nincs!), és mely vállalkozások azok, amelyek 15-20 éves, ezerszer felújított
MTZ-kkel dolgoznak, és amelyekre ujjal mutogatnak - egyébként ez a termőföld közel
50 százalékát művelő családi gazdaságokat jelenti -, hogy, kérem, nem versenyképesek, mert
nem volt rá lehetőségük, hogy ebbe a versenybe beszálljanak.

Azt is jó lenne egyszer megnézni, habár nem illik ebben a bizottságban ilyet mondani,
hogy tessék mondani, mondjuk a Magyarországon földet bérlő külföldi vállalkozások
mekkora támogatáshoz jutottak ezekből a forrásokból. (Gőgös Zoltán: Megvan!) Vagy azt is
meg kellene nézni, tisztelt bizottság - és nagyon kérem az államtitkár urat, hogy
gondolkodjunk ezen a területen -, hogy mondjuk az adonyi gabonatárolónál, ami 800 ezer
tonnás, vajon a pályázó egy magyar vállalkozás volt-e. Nem, tisztelt bizottság, nem, Svájcban
bejegyzett vállalkozás volt. Tessék mondani, hol segítik ezek…? Ezek bizony… Amikor azt
keressük, hogy hogyan jutottunk idáig, hova vezetnek ezek a folyamatok, bizony nagyon
súlyos tapasztalatokkal gazdagodunk. Nincs mese, ez nem ellenzék és kormányoldal kérdése,
ez felelősen gondolkodó agrárpolitikusok szempontjából megkerülhetetlen ügy,
megkerülhetetlen kérdés, szembe kell nézni ezekkel, és valóban a tények alapján nézzük meg,
hogy hogyan lehet ebből továbblépni!

Összegezve, tisztelt elnök úr - és elnézést kérek, hogy hosszabb voltam -, tehát maga
az anyag egy nagyon jó rendszerben, nagyon korrekt adatok alapján került összeállításra,
levonhatóak belőle a következtetések, mi több, mutatják, hogy milyen irányba kell az
ágazatnak elmozdulnia. Úgyhogy én ezt az anyagot elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Gőgös Zoltánnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Nem kívánok hosszan szólni, hiszen az
Ádám elég sok mindent elmondott a jelentés kapcsán. Azt nem mondta el, hogy nem fogjuk
támogatni ezt a jelentést, és nem azért, mert az apparátusok nem jól dolgoztak, hanem azokért
a minősítésekért (Farkas Sándor: Ti csináltátok!), amelyeket én például nem írtam volna bele
államtitkárként - Ángyán államtitkár úr szóhasználatát bármikor bárhonnan ki tudom szedni -,
nem hiszem, hogy a jelentésnek ez a célja. De megteheti természetesen, csak innentől kezdve,
én azt gondolom, a minősítés a parlament dolga egy törvény alapján elkészített jelentés okán,
és nem a benyújtónak a dolga.

Két megjegyzésem van. Az egyik: általában nem emlékszünk vissza időre, 2009 már
messze van. Azért azt látni kell, hogy ezek az iszonyatos nagy zuhanások a számokban azért
is voltak, mert 2008-ban meg egy iszonyatosan jó évünk volt, emberek. Mindegy, hogy most
ki mit mond, azért az egy más kategória volt, és ahhoz képest persze hogy lényegesen
rosszabb pozíciókat mértünk. És azt, hogy mondjuk volt-e reakció vagy nem a rosszabb évre,
egy szám abszolút valósan mutatja, hogy most trükközve lett vagy nem, egy biztos: a
paraszthoz 2008-ban 426 milliárd került, mondjuk 2000-ben ez csak 143 volt, 2009-ben pedig
631. Mi lett volna, ha még ezek a trükközések sincsenek? Akkor mi lett volna az ágazattal,
mondjuk a tejágazattal például? Akkor a Sanyi már két évvel ezelőtt bezárta volna a telepét,
mert nem kapta volna meg azokat a pénzeket, és valószínű, hogy ha a 23 forintot megkapja is
- és még egyszer előhozom -, e nélkül be fog dőlni, és utána majd lehet kiírni sajtáros
fejőgépre pályázatot, de hogy senki nem fog…., kivétel, amit itt a Rebekáék emlegettek, hogy
vannak modelljeik, amit falun meg lehet valósítani. (Derültség.) Bőven lesz hozzá anyatehén,
ezt most mondom, mert akkor nem levágni kell, hanem szétosztani, aztán majd egyenként
szépen termelik a tejet, kitűnő sajtáros fejőgépeket gyárt…, nem tudom, egyáltalán gyárt-e
még valaki a világban, de ezt is lehet csinálni. Meg azt is lehet csinálni, ami ’92-ben történt,
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hogy mindenki kapott 500 ezer forintot, aki akarta, hogy vegyen egy MTZ-t, ez volt
márciusban, év végén meg - én főmérnök voltam egy nagy cégnél - jöttek sorban hozzánk,
hogy vegyük meg, mert nem tudnak vele mit kezdeni.

Ezeket meg lehet csinálni, emberek, csak van-e ennek értelme? Én tehát azt mondom,
hogy ezek valósan megvitatandó dolgok, hogy most jó helyre mentek-e a támogatások, nem
jó helyre, kellett-e az összes szárítót vagy legalábbis a felét felújítani? Lehet, hogy nem kellett
volna, de akkor be kellett volna őket zárni, mert az meg egy uniós kötelezettség volt. Kellett-e
100 milliárd a trágyakezelésre? Marhára sajnáltuk rá a pénzt, megmondom őszintén, a
fenntarthatóság okán, mert a 30 évvel ezelőtt épült földmedence mellett egy méteren
semmilyen fertőzése nem volt a földnek, de ki kellett bélelnünk 100 millió forintért. Ezt nem
mi találtuk ki. Lehet ezért bárkit szidni, de ez nem a mi ötletünk volt, hanem azt mondták: ha
ezt nem csináljuk meg, akkor be lesznek zárva. Akkor most nem 35 százaléknyi
állattenyésztésről beszélnünk, hölgyeim és uraim, ha ezeket nem csináljuk meg, hanem 10-ről,
ugyanis tudomásul kell venni, hogy vagy ebben a struktúrában visszük tovább az
állattenyésztést, és próbáljuk segíteni, hogy legalább a Sanyi ne zárja be a telepét, vagy nem
lesz állattenyésztés. Ugyanis nem hajlandók ilyen ágon a kisebb kapacitások ezzel foglalkozni
- teljesen érthető okokból.

A tanács megállapításai kapcsán… Ja, és akkor van benne egy aranyos megjegyzés,
amit nem akarok felolvasni, az előző vitánál előkerült, hogy a génbanki feladatok támogatása
2009-ben összesen 400 millió azért lett, mert az ellenzék ezt akart. Itt a lehetőség: most
100 millió van beterjesztve, akkor ebből legalább 500-at kell csinálni, tehát innentől kezdve
rendben van. És itt utalnék is a költségvetésre, ez itt van benne a végén egyébként.

A másik: a tanács jogosan leírja, és, gondolom, ezért lesz megszüntetve ez a törvény,
hogy 228 milliárdnak kellett volna lennie a nemzeti támogatásnak. Teljesen jogos, nem volt
ennyi. De azért azt megjegyezném nektek, Jóska, hogy az ajánlások között már nem szerepel,
hogy akkor ez legyen ennyi. Én úgy gondolom, hogy akkor legyen következetes. Tehát
hogyha egyszer a legfontosabb problémának azt tartja, hogy a támogatási mérték nem lett
kifizetve, akkor az ajánlások között azzal kellene kezdeni, hogy igenis követeljük mint az
agrártanács tagjai, hogy akkor legyen ne ennyi, mert két év azóta eltelt, akkor egyen
250 milliárd mondjuk, ami most éppen bejött 160-nal. És itt van igaza a Rebekának, hogy ezt
a múlt héten kellett volna tárgyalni, és akkor mondhattuk volna, hogy itt már 2009-ben
228 milliárd kellett volna, akkor most miért 160 van rá betervezve? Azért - csak jelzem -,
mert az a döntés, ami akkor született, még az Unió előtt, az eleve…, akkor még nem volt
azzal tisztában, hogy hogyan alakul át majd a támogatási struktúra, és hogy változik az
Európai Unió finanszírozási aránya. És csak halkan jegyzem meg, hogy azért ha ezekhez a
támogatásokhoz mondjuk azt is hozzáadnánk - amit persze soha nem adunk hozzá -, hogy
Magyarország komoly befizető az Európai Unióba, és annak a pénznek 40-45 százalékát
köztudottan agrárfinanszírozásra osztja szét az Európai Unió, akkor messze nem ilyen
alacsony ám az a támogattsági arány, csak ez már egy áttétel, innentől kezdve nyilván
közvetlenül nem lehet vele számolni, de körülbelül kijönnének ezek a számok. Ezt a mostani
kormány védelmében is mondom, meg nyilván az annak idején tett intézkedéseink
védelmében is mondtam.

Tehát ez az egy probléma van ezzel a dologgal, hogy kár volt ezt a kitűnő anyagot
ezekkel a megjegyzésekkel elrontani, nem volt erre korábban példa - nyilván majd a
parlamentben részletesebben megvitatjuk. És nem szabad azt elfelejteni - és erre mondtam ezt
a Sanyinak, hogy sajnos, és nem azért, mert most már fél éve nem mi kormányzunk, hanem
más -, hogy a 2010-es jelentésben rosszabb számok lesznek. Nem a semmiért mondjuk, hogy
kell még pénz a kárenyhítésbe, mert egyszerűen katasztrofális helyzet van, az árak…, nem az
árak szempontjából, 2009-ben kettős tragédia volt: gyenge termés gyenge árszinten. Most
azért az árszint úgy-ahogy rendben van, már akinek termett valami - itt ez a kérdés. Akinek
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nem termett, annak teljesen mindegy, hogy most 50 ezer forint a búza, a nullából nem lehet
50 ezret csinálni, és ezért jó, amit behoztatok, de ezt majd a következő napirendi pontnál
mondjuk. Én tehát azt gondolom, hogy kár volt ezt elkövetni.

Azzal meg egyetértek, hogy azt a törvényt, ami egy elavult történet - ezt mi is láttuk,
nyilván a mostani kormányzat is látja -, hozzá kell igazítani az élethez, az Európai Unióhoz.
De az most megint úgy lesz hozzáigazítva az élethez, hogy nem biztos, hogy addigra kiderül,
milyen lesz a 2013 utáni közös agrárpolitika - innentől kezdve ez egy izgalmas pálya lesz. És
én nagyon remélem, hogy nem lesznek mindig ilyen katasztrofális adatok, de hogy az idén
még biztosan ilyenek lesznek… Jövőre meg majd annyi kukoricánk lesz nyilván, hogy
belefulladunk, mert mindenki azt vet, mert búzát nem tud. De innentől kezdve sajnos ez egy
ilyen pálya, ezzel kell valamit kezdeni - de hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra
átalakítani, azt ugyanúgy pontosan tudja a mostani agrárigazgatás is, mint ahogy annak idején
mi is tisztában voltunk vele. Tehát annyi a megjegyzésem - amit Ádám nem mondott -, hogy
nem támogatjuk ennek a jelentésnek, illetve ennek a határozati javaslatnak a megszavazását.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Egy apró megjegyzés, ha már itt 2009-ről és a kutatóintézetek támogatásáról

beszélünk. Elég jelentős összefogást kellett megvalósítanunk az ellenzék részéről, hogy
további százmilliókat csoportosítsunk át a kutatóintézetek működésére (Gőgös Zoltán: De
sikerült!), igen. Csak azt az apróságot felejtetted el elmondani, alelnök úr, hogy a kormány a
következő év elején zárolta egy jelentős részét a parlament által megszavazott
költségvetésnek. (Gőgös Zoltán: Visszaadtuk!) Tehát felülírta… (Gőgös Zoltán: Vissza lett
adva!) …felülírta a parlament döntését. (Gőgös Zoltán: Visszaadtuk!) Jó lett volna, hogyha
ezt mint kormánytag esetleg még megemlíted, mert így kerek a történet. (Gőgös Zoltán:
Visszaadtuk!)

Horváth Istvánnak adok szót.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni
a jelentés készítőinek a munkáját, és előrebocsátom, hogy mind a jelentés bizottsági
elfogadását, mind az általános vitára alkalmasságát támogatni fogom, illetve támogatni
fogjuk.

Két előttem szólóhoz, Farkas Sándor képviselőtársamhoz, illetve Gőgös Zoltán
képviselőtársamhoz szeretnék csatlakozni. Sándor azt mondta, hogy ez a 2009-es jelentés a
legnegatívabb, és csatlakoznék Zolihoz, hogy valószínűleg a 2010-es még negatívabb lesz,
ami többek közt annak is köszönhető, hogy 2009-ben olyan kifizetéseket eszközöltek,
amelyeket a 2010. évi költségvetésből finanszíroztak 2009-ben, és folyamatosan görgetjük azt
a (Gőgös Zoltán: Ez nem így van!) lyukat, ami több területen gyakorlatilag a források
alacsony szintjét, illetve a források hiányát jelenti.

De azért szeretném egy olyan szempontból is felhívni a 2009-es jelentésre a tisztelt
bizottság figyelmét, hogy igazából ez egy tükör, és ez nemcsak az ágazatnak a tükre, hanem a
vidéki élet tükre is. Hiszen a mi ágazatunknak az a feladata, hogy ne csak arról beszéljünk,
hogy földművelés meg állattenyésztés, hanem hogy vidéken az emberek miből tudnak
megélni, és hogyan tudnak megélni. (Gőgös Zoltán: Így van!) Jelentem, hogy ez a tükör jelen
pillanatban a vidéket mutatja, és azt kell mondjam, hogy ez még talán rosszabb is. Jelen
pillanatban olyan helyzetben van az ágazat, hogy vidéken az emberek ebből nem tudnak
megélni. És most nemcsak arról van szó, amit a Sanyi is mondott, hogy és mi van azokkal a
beruházásokkal, traktorokkal, hogy mennyit ér az a traktor, meg mennyit ér az a szárító,
hanem hogy mennyit ér a vidéki lét, és mennyit ér mondjuk vidéken egy ingatlan. (Gőgös
Zoltán: Semmit!) Vannak olyan falvak, ahol a bank egyszerűen nem ad hitelt, mert azt
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mondja, hogy abban a faluban piacképtelen a ház, minden piacképtelen - talán még egyedült a
termőföld úgy-ahogy, de igazából a termőföldhöz nem is kellenek emberek, ahhoz csak egy-
két nagy traktor kell.

Higgyék el, sokkal nehezebb és sokkal bonyolultabb a helyzet, és valóban nem lehet
egy vagy két év alatt ebben csodát tenni, de egy vagy két év alatt el lehet indítani olyan
tendenciákat, amelyek esetleg 5, 8 vagy 10 év múlva előrevetíti, hogy a vidéki létnek is
legyen olyan, úgymond európai uniós komfortja. Hiszen ma Ausztriában, akár
Németországban, vagy akár - most voltam ott nemrégen - Írországban egy vidéki háznak
igenis van értéke, büszkén laknak ott az emberek. Az elmúlt húsz év legnagyobb vesztesei
ezek az emberek lettek, teljesen magukra vannak hagyva. És most nem csak arról kell
beszélnünk, hogy ilyen meg olyan ágazati meg géptámogatás. Sokkal több a képviselők
felelőssége, és ez abszolút nem politikai kérdés elsősorban, mert én feltételezem, hogy aki itt
van, mindenki segíteni akar az ágazatban lévő embereknek.

Viszont azt kell mondjam, államtitkár úr, hogy a struktúrával szerintem nagyon nagy
baj van. Újra kellene gondolni az egész agrárágazatot vagy akár a vidékfejlesztést. Nincs
nálam a bölcsek köve, de az biztos, hogy ez a 2009-es jelentés esetleg tud adni egy olyan
alapot, egy olyan tükröt, hogy amikor majd a következő években meghozzuk a döntéseket,
akkor van mihez viszonyítanunk. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy nyilván
figyelembe véve azt, hogy a 2010. év hasonló lesz, ez legyen egy olyan alap, hogy a
következő években olyan döntéseket hozzunk, hogy ez csak jobb legyen. Tehát azért fontos
egy ilyen jelentésnek az elfogadása, illetve megtárgyalása egy bő vitában, hogy utána
szembesítsük magunkat a valós problémákkal, és nem azzal, hogy most 2008-ban esetleg a
gabonaár jobb volt vagy nem volt jobb, mert ezek a vidéki életet közvetlenül már igazából
nem tudják befolyásolni. Nagyon nagy problémák vannak, és ezek a jelentések adhatnak arra
egy alapot, egy motivációt, hogy ezen tudjunk változtatni a jövő szempontjából. Ezért is
javaslom, hogy ezt általános vitában vitassuk meg, illetve hogy a bizottság a jelentést fogadja
el. Köszönöm a készítők munkáját.

ELNÖK: Szabó Rebekának adom meg a szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Tekintettel arra, hogy most kezdjük a negyedik órát itt a
bizottságban (Közbeszólások.), nem fogom nagyon hosszúra nyújtani a mondandómat, már
csak azért sem… (Farkas Sándor: Ha belekezdtünk, akkor csináljuk! - Horváth István:
Csináljuk, van idő, igen!)

ELNÖK: Rebekáé a szó. (Derültség.)

SZABÓ REBEKA (LMP): Jó, oké. Köszönöm. Örülök, hogy alkalmat adtam némi
lazító jellegű humorizálásra…

ELNÖK: Egy kis vérpezsdítés.

SZABÓ REBEKA (LMP): …, de akkor most térjünk vissza a témához! Tehát a
konkrét javaslataimat, illetve kifogásaimat már elmondtam a jelentés kapcsán, ezeket nem
fogom megismételni. Azt szeretném leszögezni, hogyha esetleg félreérthető lett volna, hogy
az adatok helyességét, korrektségét természetesen nem vitatom, ahhoz nincs sem tudásom,
sem alapom, hogy száz-valahány, nem tudom, 160 oldalnyi adatot esetleg kétségbe vonjak,
tehát a tényeket nem vitatom, és azt sem, hogy ez az agrárgazdaságról egy szomorú képet fest.
De én azt gondolom, hogy ezek a tények, és pont az lenne a cél, hogy ezekből kiindulva
valamiféle javulást érjünk el, egy új stratégiát tudjunk letenni az asztalra. Márpedig ehhez,
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igenis azt gondolom, bizonyos tendenciáknak, trendeknek, viszonyítási alapoknak egész
egyszerűen jobban látszódniuk kellene ebből a jelentésből, mert a jelenlegi formában ez
leginkább egy termelési beszámolóra emlékeztet, és nekem meggyőződésem, hogy ennek nem
pusztán ez lenne a feladata.

Az az igazság, hogy pusztán az, hogy egy ilyen jelentésnek mondjuk több mint egy
évtizede ugyanolyan a szerkezete vagy a struktúrája, én azt gondolom, ez egyáltalán nem
feltétlenül a korszerűségének a bizonyítéka, és lehet, hogy egyes képviselőtársaimnak ez
esetleg nem tűnik fel, mint ahogy Farkas Sándor említette is, hogy a tizen-nem tudom
hányadik agrárjelentés megtárgyalása némiképp egy ilyen beszűkült látásmódot is
eredményez, lehet, hogy esetleg ez az oka annak, hogy… (Derültség.) …, hogy amiket én
elmondtam, azokat önök esetleg nem vették észre. (Hanó Miklós: Csőlátás az agráriumban!)

És akkor itt szeretnék arra visszautalni, kedves képviselőtársam, hogy szeretném
visszautasítani azt a megjegyzését, amelyben esetleg arra utalt, hogy talán azért emelek
kifogásokat a jelentés szerkezete kapcsán, mert esetleg nem vagyok képes levonni belőle a
megfelelő következtetéseket, vagy nem érteném ennek a tartalmát. Azt gondolom, hogy egy
vitában nem igazán korrekt dolog ilyenekkel érvelni, arról nem beszélve, hogy ez nem is így
van.

Csak hogy alátámasszam azt, hogy mi az, amit itt szeretnék önökkel megértetni - ez
persze csak egyetlenegy apró példa a 160 oldalból, és igazából nem is igazán fair egy ilyen
hatalmas, valóban hatalmas munkát jelentő jelentésből egy dolgot kiemelni…, bár közben azt
is hadd tegyem hozzá, hogy, kérem, javítsanak ki, ha tévedek - gondolom, ennek örömmel
fognak eleget tenni -, de ezt a jelentést nem az Agrárgazdasági Tanács készítette, hanem
részben az Agrárgazdasági Kutatóintézet készítette, és az Agrárgazdasági Tanács… (Farkas
Sándor: Nem, ezt a Vidékfejlesztési Minisztérium, óriási különbség! - Közbeszólások.)
Mindenesetre nem az Agrárgazdasági Tanács készítette… (Közbeszólások.)

ELNÖK: Egy pillanat, majd az illetékesek válaszolnak a feltett kérdésre…

SZABÓ REBEKA (LMP): Én csak ezt a félreértést akartam eloszlatni…

ELNÖK: Rebekánál van a szó.

SZABÓ REBEKA (LMP): Jó, köszönöm. Tehát ez az egyetlenegy kérdés volt a tanács
szerepére vonatkozólag.

És akkor csak egy példát hadd mondjak! A jelentés elején, amikor a földhasználat,
tájhasználat kérdését elemzik, akkor van egy rövid bekezdés a parlagfűhelyzetről, ami a
Mezőgazdasági bizottsághoz is tartozik, és abszolút agrárgazdasági téma. Itt írják, hogy a
földhivatalok 2009-ben 7163 parlagfűfoltot derítettek fel, amely 11 421 hektár területet
érintett. Most én kérdezném kedves képviselőtársaimat, hogy pusztán ebből az állításból le
tudják-e vonni azt a következtetést, hogy akkor ez most jó vagy nem jó, ez most sok vagy
kevés. Én történetesen tudom, hogy Magyarországon megközelítőleg 700 ezer hektár
parlagfűvel súlyosan fertőzött terület van, tehát ha mondjuk ezt az adatot például még esetleg
melléteszik, akkor ugye 700 ezer… (Jakab István: Ezt a dokumentumot szeretném látni.)
Most itt nyilván nem tudok dokumentumot prezentálni, mindenesetre pontosan ezekre a
dolgokra utaltam, hogy szerintem kellenek ezek a fajta viszonyítási alapok, mert enélkül nem
tudunk korrekt következtetéseket levonni.

Most már tényleg befejezem, elnézést kérek, csak még annyit szeretnék hozzátenni,
már csak a jegyzőkönyv kedvéért is, hogy Farkas Sándor megjegyzésére visszautalva azt
gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha mindannyian belátjuk - és remélem, hogy erről már
nem kell nagyon sok vitát lefolytatni itt a bizottságban -, hogy azok a szempontok, amikor én
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a komplex tájgazdálkodásról beszélek, ne adj’ isten a fenntarthatósági szempontokról a
mezőgazdaságban, az nem azt jelenti, hogy a fenntarthatóság egyfajta dísz, egy darutoll a
kalapunkon, ami jó, ha ott van, amit oda kell tűzni, csak azért, mert ettől szebb, hanem ez az
alap. Én tehát nagyon szeretném, hogyha nem hangoznának el olyan érvek, hogy pusztán
azért, mert valaki a Környezetvédelmi bizottság tagja volt, tehetünk olyan állításokat, hogy a
fenntarthatóság nem fontos, ugyanis ez képezi a mezőgazdaság alapját. (Gőgös Zoltán: Ezt
nem mondta, nem ezt mondta!) Jó, oké, akkor én ezennel szeretném is befejezni, nem
szeretném tovább húzni az időt, de remélem, hogy érthető volt, amit mondtam. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Sándor képviselő úr még a Környezetvédelmi
bizottság tagja is volt néhány évig… (Közbeszólás: Arról beszéltünk.) Megadom a szót Farkas
Sándornak.

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden, mivel részben
többször is megszólíttattam (Szabó Rebeka: Ön is megszólított engem!), erre szeretnék
röviden reagálni. Nem kívánok a véleménynyilvánításba ilyen szempontból belemenni, de egy
dologra szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársaim figyelmét: hogy az agrárgazdaságról
szóló jelentés, törvény gyakorlatilag 1997-ben került elfogadásra, 1998-ban tárgyaltunk
először erről, és kimondottan az akkori FVM, ma pedig a VM fennhatósága, hogy ezt a
jelentést elkészítse, a bizottság elé tárja, azt véleményezi az Agrárgazdasági Tanács, az ő

véleményének a figyelembevételével a költségvetés benyújtását megelőző időszakban kell az
agrárgazdaságról szóló jelentést a Magyar Országgyűlés elé terjeszteni, és ennek a tárgyalása
gyakorlatilag párhuzamosan folyik a költségvetési vitával. Ennek a jelentésnek eredetileg az
volt a célja - csak hogy néhány gondolatot felemlítsek -, hogy gyakorlatilag az előző év
gazdálkodási menetéből a következő év költségvetéséhez valamilyen zsinórmértéket adjon.
Egyetlenegy ágazatban nincs ilyen törvény és ilyen jelentés, egyedül az agrárágazatra
vonatkozik ez. És nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az agrárstratégia és az
agrárgazdaságról szóló jelentés nem ugyanaz. (Gőgös Zoltán: Persze, ez világos.) Van egy
jelentés, van egy helyzetértékelés és van egy stratégia.

Még annyit a történelemhez, hogy 1998-tól ’99-ig Hanó képviselőtársammal együtt -
(Hanó Miklósnak:) megszólítlak téged is - mennyit harcoltunk belülről azért, hogy egy
agrárgazdasági stratégiát próbáljunk elérni. Úgy látszik, el kell telnie 12 évnek, hogy ez végre
megérjen, hogy valóban egy agrárgazdasági stratégiát, egy, az agrárgazdaságról szóló
jövőképet, amelynek megfelelő lábai vannak, megalapozva a parlament elé tudjunk
terjeszteni. Ezt csak azért mondtam el, mert úgy gondolom, hogy az objektivitáshoz fontos.
Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: Türelmesen várjuk.)

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőnek a felmerült
kérdések megválaszolására.

Válaszok, reflexiók

Dr. Ángyán József (Vidékfejlesztési Minisztérium)

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Mindenekelőtt szeretném megköszönni ezt a nagyon izgalmas vitát, nagy élvezettel
hallgattam magam is, bár azt hiszem, nem az a dolgom, hogy élvezkedjek a bizottsági vitán,
de sok tanulságos megjegyzés hangzott el, és szeretném megköszönni mindenkinek a
véleményét. Azt hiszem, hogy ezek az itt elhangzott érvek és ellenérvek, pro és kontra vita
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kifejezetten segíteni fog abban, hogy egy olyan stratégiát tudjunk összeállítani, amely
remélhetőleg konszenzusos stratégia lesz, és hosszú távra kijelöli, hogy merre tartsunk. Erre
valóban nagyon nagy szükség van, és azt hiszem, a megszólalások épp azt jelezték, hogy
mennyire igényli a jelen lévő szakértő kör vagy politikai kör, hogy valamifajta nemzeti
konszenzusra jussunk agrár-, vidékügyekben.

Nem tudom, hogy tudok-e, tételesen valószínűleg nem fogok tudni mindenkinek
válaszolni, mert nagyon sok kérdés hangzott el, de néhány kérdést kiemelnék.

Még egyszer nagyon határozottan szeretném jelezni, hogy miközben természetesen -
ahogy ezt a vidéki térségek európai chartája is mondja - a vidék gerince a mezőgazdaság,
azonközben a vidék ma tágabban értelmezendő. Talán Gőgös államtitkár úrnak szeretném
jelezni, hogy persze amikor ő azt mondja, hogy lehet mást is csinálni, csak van-e értelme,
akkor azt kell megnézni, hogy milyen cél szempontjából vizsgáljuk ezt az értelmes lépést
vagy sem, tehát mik az ok a célok, amelyek vezetnek bennünket agrár- és vidékfejlesztés -
beleértve a környezetügyeket is - tekintetében.

Hosszú vita zajlott közöttünk is meg a miniszter úrral is, Gráf miniszter úrral is a
tekintetben, hogy a miniszter úr ilyeneket mondott, hogy az export-import egyenleg milyen
rendben van. Én meg erre azt mondtam, hogy nagyszerű dolog ez, és persze fontos az
exportbevétel, de közben tessék megnézni, hogy a végeken mi történik a falvakkal, amit
Horváth István képviselő úr jelzett. Tehát valami olyasmit kell kitaláljunk, ahol nem
egyszerűen export-import egyenlegről szól a történet, nem egyszerűen államháztartási
egyensúlyról van szó, hanem ami az emberekről szól, a helyi közösségekről, a helyi
gazdaságról, vagy azt akarjuk megerősíteni, hogy emberek tudjanak megélni belőle,
tisztességgel, ahogy Európa boldogabb felén ezt ma is megteszik. Tehát ebből a szempontból
gondolom, hogy érdemes átgondolnunk majd ezt, és nagyon érdekes viták ígérkeznek, azt
hiszem, e tekintetben a stratégiaalkotás kapcsán, magukat a célokat is újragondolva lehet
azután az eszközöket, az odavezető utakat és az eszközöket közösen megtalálni.

A vitának azt a részét talán nem szeretném élezni, hogy célszerűek-e azok az
eszközök, amelyeket eddig alkalmaztak, és célszerűnek látszanak-e azok az eszközök,
amelyekre utalunk, addig, amíg a célok tekintetében sem tudtunk világos közös nevezőre
jutni. Azt hiszem, a vitának ez a része a stratégiaalkotás menetében nagyon fontos kérdéseket
fog felvetni, és azt hiszem, hogy már ezt kezdtük el tulajdonképpen az agrárgazdasági jelentés
vitája kapcsán.

Egy-két konkrét dologra szeretnék azért utalni. Mindenekelőtt köszönöm azokat a
megjegyzéseket - és ezekre külön nem térnék ki -, amelyek részben azt mondják, hogy egy
reális képet ad, és a munkát is jónak minősítik, ami elkészült. Én is szeretném még egyszer
leszögezni, hogy ez a tárcának a saját jelentési kötelezettsége, a törvény így írja elő, és az
Agrárgazdasági Tanácsot azért kötelező létrehoznia és működtetnie a tárcának, hogy
véleményezhesse ezt a fajta minisztériumi munkát. Tehát én is megköszönöm az
Agrárgazdasági Tanács munkáját, de az alapmű, a jelentés maga a tárcának a saját
produktuma, természetesen a háttérintézetét igénybe véve, hogy ebben se hagyjunk kétséget.
Tehát az Agrárgazdasági Kutatóintézet az elemző háttérrel ehhez a munkához rendelkezésre
állt, amit ezúton is szeretnék megköszönni.

Egy megjegyzés talán a trükközések környezetéből. Senki nem azt kifogásolja
nyilvánvalóan, hogy ha a gazdák többletlehetőséghez jutottak, de azt hiszem, már a vitában is
elhangzott, hogy ki mit ért trükközés alatt. Bizonyos értelemben én is egyetértek azzal, amit
talán Varga Géza fogalmazott meg, hogy a trükközés egyfajta… forrásokhoz juttatási
módszer volt, egy szisztéma, egy felépített szisztéma, és azt hiszem, látszanak az
eredményeken is azok a következmények, amelyek ebből fakadnak, vagyis hogy egy szűk kör
felé terelődött, és nem is biztos, hogy jó irányba, tehát hogy pont azokat az állattartó telepeket
kellett 400 milliárddal feltőkésíteni, ahol a tulajdonosi összetétel - amire itt utalás is volt - is
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bizonytalan sok esetben. Őszintén szólva nem vagyok biztos abban, hogy ott jó helyen
költöttük el ezt a pénzt, vagy azoknál a cégeknél, nem is magyar érdekeltségű cégeknél is meg
lehet nézni az igénybe vett támogatások összegét. Ezek azok a problémák, amelyeket úgy is
lehet hívni, hogy trükközés, de másképp is lehet minősíteni. Azért azt engedd meg, engedje
meg, képviselő úr, hogy mégis csak valamifajta választási trükközésnek minősítsem az
előrehozott kifizetést! Mert hogyha neked igazad van abban, hogy ez egy szisztematikus, a
gazdák érdekében tett lépés, akkor minden évben előrehoztátok volna. (Gőgös Zoltán: Akkor
márciusban fizettük volna.) Itt tehát gyakorlatilag az történt, hogy a 2010-es választások miatt
egy kicsit előrehoztátok, hogy mire választás van, addigra látsszon a pénz mindenütt. (Gőgös
Zoltán: Nem, szó nem volt erről.) Tehát ez a része, ha szabad azt mondani, azért
valószínűleg… bizonyos értelemben nem áll messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy ez
egyfajta, mondjuk kis csínytevés a választások előtt, hogyha akkor egyszerűbb vagy valami
más, szelídebb megfogalmazást mondhatok erre.

Az alapvető probléma a struktúrában van, ami ugyan nem teszi nyilvánvalóvá, de
végeredményében egy egészen szűk kör felé tereli a tényleges agrármodernizációs forrásokat
- erről hosszú vitáink voltak annak idején, monitoringbizottság mindenütt, életképességi
határok és minden egyéb. Tehát ez a tartalmi lényege azért végül is ennek a dolognak, azt
hiszem.

Nem szorul védelemre, de azért bizonyos értelemben hadd védjem meg Szabó
Rebekának a hozzászólásában elhangzott megjegyzéseket - és ez egy kicsit utalna arra, hogy
Varga Géza képviselő úr kérte, hogy valamit jelezzek a tekintetben, hogy mégis miféle
jövőről van itt szó, milyen irányba mutatnak azok a megjegyzések, amelyeket tettem itt. Tehát
valóban újra kell gondolni az agrárium és a vidék összefüggésrendszert, akár európai
összefüggésben is, de nem csak európai összefüggésben. Azt is tudom, hogy az Európai
Közösség sem egy ideális szervezet sok tekintetben a magyar vidék szempontjából, tehát én
nem vagyok egy eurooptimista; eurorealista vagyok talán, tehát megpróbálunk ezen a terepen
úgy mozogni, hogy a saját nemzeti érdekeink, a helyi közösségek, a vidék gazdasága
erősödjön. De azt hiszem, hogy azokat a kereteket, amelyek itt elhangzottak, érdemes
figyelembe venni, tehát a WTO-t is, Dohát és minden egyebet, ami itt felvetődött, és az
Európai Közösséget mint realitást. Ebben a térben kellene egy olyan stratégiát
megfogalmaznunk, amely a saját nemzeti érdekeinket fejezi ki.

Tehát hogyha néhány ilyen, a kért jövőképre vonatkozó megjegyzést tehetek, akkor
először is egy minőségi mezőgazdaságról van szó. Mert ezen is vita volt, hogy nekünk
tömeget kell termelnünk, vagy pedig egy színes, sokszínű mezőgazdaság kell. Azt gondoljuk,
és emellett tettük le a voksot, hogy egy sokszínű, mozaikos mezőgazdaságra van szükség itt, a
Kárpát-medencében. Azt is gondoljuk, hogy ezt persze úgy kell csinálni, úgy kell minőségi
élelmiszert előállítani alapvetően, hogy tartsuk fenn azt az ökológiai egyensúlyt, ami itt a
Kárpát-medencében az életterünket adja. Azt hiszem, ezen nincs vita. Lehet ezt különféle
szempontból minősíteni, de ez a mezőgazdaság velejárója kell hogy legyen. Nem lehet
fenntartani az egyensúlyt, hogyha a terület 80 százalékát használó mező- és erdőgazdaság erre
nincs tekintettel. De ezek olyan közteljesítmények, amiért aztán persze támogatás jár,
kifizetés közpénzből. Ezek nagyon fontos elemei aztán a rendszernek, mert különben nem
lehet elvárni az emberektől, ha nem kapnak érte kifizetést, hogy ők ilyen társadalmi
szolgáltatásokat, közjavakat nyújtsanak.

Ugyanilyen közjó a mezőgazdaság foglalkoztatási kapacitása mint harmadik dolog
(Hanó Miklós: Úgy van!), tehát minőségi termelés, környezetiegyensúly-fenntartás és
foglalkoztatás a vidéki térségekben. És ez nem csak azért baj, merthogy nincs jövedelme a
családoknak, hanem mert szétrombolja a vidék társadalmát, hogyha tömegesen nincs
munkalehetőség. Pista is mondta, hogy a vidék milyen állapotban van, és hogy leépült. A
gyerekek generációkon keresztül nem is látták, hogy a szülők elmentek volna dolgozni. Ez
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szétzilálja a vidék társadalmát. Végül is ezt, a vidék gazdaságát és társadalmát kellene
stabilizálnunk, és egy perspektívát, egy fejlődési lehetőséget kellene adni. Ha most ebben
gondolkodunk, akkor látszik, hogy itt újra kell gondoljunk sok mindent az agráriummal
kapcsolatban, ha ez egy közösen elfogadható célrendszer. Azt hiszem, hogy ebből
kiindulhatunk, és e körül kell beszélgetnünk.

Az is világos, számunkra legalábbis világos, és letettük a voksot a családi
gazdálkodás, az egyéni gazdálkodás mellett. Itt már nyilván komolyabb vitáink lesznek, mert
különféle modellek vannak a világban. Mi úgy látjuk, hogy több az előnye annak, hogyha
ilyen alapokra helyezzük a gazdálkodást, mint amennyi hátránya esetlegesen van. Itt már
nyilván komoly vitáink lesznek, és meg is kell vívni ezeket a vitákat, ezt is, azt is, hogy
melyik üzemformának milyen körülmények között milyen feladatai lehetnek, mert nem
azonos a feladatkör, nem azonos a feladatkörük. És azt hiszem, abban is egyetértünk, hogy
viszont hogyha ezt a mozaikos modellt akarjuk megvalósítani, akkor hogyha a piaci
versenyben meg akar maradni - márpedig egy gazdasági ágazatról van szó -, akkor itt össze
kell fogni, szövetkezni kell. Segíteni kell a közösségeket, hogy összefogjanak, és együtt
lépjenek fel a piacon. Szó nincs arról, hogy itt valami szövetkezés- vagy egyesülésellenesek
lennénk, hanem egyfajta európai modell, egy korszerű európai modell, aminek része maga az
egyéni gazdálkodás és a szövetkezés, amikor a piaccal kapcsolatba kerülnek.

Még egy elemét megemlíteném - merthogy ezt kértétek, és addig is, amíg eljutunk
odáig, hogy erről lesz a vita, talán nem árt megfogalmazni egy-két gondolatot -, hogy
mindenütt jelen lévő mezőgazdaságról beszélünk. Ebben is vita van. Ha a piacot ráengeded a
mezőgazdaságra, tisztán, hogy mindent leveszel róla, akkor elmennek bizonyos övezetekbe,
és máshol kiürül a vidék. Tehát egy olyan rendszert kell csináljunk, hogy az emberek
mindenütt meg tudjanak élni.

A másik dolog, mert a jövedelemmegosztásra is vonatkoztak megjegyzések, hogy
vajon az ágazat vertikumában hogy is oszlik meg a jövedelem. Az egy tarthatatlan állapot,
ami ma jellemző, hogy a teljes vertikum nyereségének körülbelül a 10 százaléka jut az
alapanyag-termelő alapegységekhez, merthogy baj, hogy ide szorították be a mezőgazdaság
szereplőit, egy alapanyag-termelő pozícióba. Nem tudok olyan ágazatot mondani, de ti
mondjatok olyan ágazatot, ahol ha csak alapanyag-termeléssel lép fel egy ilyen kiszolgáltatott
helyzetben, abból meg lehet élni. Csak ha a vertikumot visszaépítjük. Elég nagy baj az, hogy
azok, akik annak idején megtették, megszabadítottak bennünket a vertikumtól, tehát a
feldolgozóipartól és az értékesítő kereskedelmi hálózatoktól. Ezek mind-mind újra kell hogy
épüljenek, és egy reális jövedelemszétosztás kell az ágazat szereplői között, hogy meg
lehessen belőle élni. Egy visszaosztás kell oda, az alaptevékenységet folytatókhoz.

Nagyon nagy bajban vagyok, és ha megengeditek, nem válaszolnék tételesen minden
kérdésre. Azt hiszem, hogy egy-két kulcsdolgot szóba hoztam, ami általában kérdések vagy
hozzászólások formájában felmerült. Ha hozzájárul a bizottság, azzal fejezném be most a
válaszadást, hogy még egyszer szeretettel kérem a segítségeteket abban, hogy egy közös
stratégiát tudjunk kialakítani a magyar vidék és a magyar agrárium érdekeinek
figyelembevételével. Kérem a bizottság és a személyes segítségeteket is minden frakcióban
ahhoz, hogy az agrárium és a vidék érdekérvényesítése valóban növekedjen, hogy meg tudjuk
szerezni azokat a lehetőségeket a mindenkori kormányon belül, amelyek ahhoz kellenek, hogy
közös érdekeink mentén talpra állítsuk a vidéket. Azt hiszem, ez lehet a közös nevező, és
ehhez a magam részéről, kollégáim részéről mindenfajta segítséget felajánlok, és kérjük a
segítséget a törvényhozók részéről is, hogy segítsenek abban, hogy jelentős változást tudjunk
elérni ahhoz képest, amit sajnálatos módon - hogy kinek-kinek milyen szerepe volt benne, azt
nem vitatva - a 2009-es jelentés kénytelen volt rögzíteni, akár úgy, mint egy tükör. Köszönöm
szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Popp Józsefnek adok szót.

Dr. Popp József (Agrárgazdasági Tanács)

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Tanács): Köszönöm szépen. Székely Csaba
elnök urat helyettesítve néhány mondatban reflektálnék az Agrárgazdasági Tanács nevében a
lényeges vitapontokra. Itt elsősorban a nagy anyag vitájáról volt szó, és nem az
állásfoglalásról, de három pontot szeretnék megemlíteni.

Többen érintették azt, hogy az anyag szerkezete nem modern. A jelenlegi törvénynek
az anyag szerkezete megfelel, és az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalásában a 11. oldalon a
13. pont felsorolja, hogy mivel kellene kiegészíteni azt. Ennek a lényege az, hogy számos
zöldjelentést, zöldkönyvet áttanulmányozva lehet sokkal emészthetőbb és tetszetősebb
kiadványt készíteni, és csak üdvözölni lehet azt az erőfeszítést, hogyha az új törvény néhány
mondatban a szerkezetre is utalna, mert akkor nem a tárgyévet és az előző évet hasonlítanánk
össze, hanem négy-öt év adatait összehasonlítva trendeket érzékeltetnénk, és a képviselők
nem adathalmazokat olvasnának - kutatónak is nehéz ezt megemészteni őszintén szólva -,
hanem a trendeket látnák, és mellékletben lehetnének az adathalmazok. Arról nem is beszélve,
hogy azért a legtöbb helyen már magyar és angol összefoglaló van, színes ábrák vannak,
kevesebb ábra van, nemzetközi összehasonlítás van. Tehát mi mindig magunkat hasonlítjuk
össze egy előző év folyamataival, ami kevés. Nemzetközileg is össze tudjuk hasonlítani
magunkat az Európai Unión belül, úgyhogy szerintem ezek a hozzászólások jogosak voltak.
Mindig lehet jobbat csinálni, és mindig lehet olyat csinálni, ami többet mond esetleg kevesebb
oldalon.

A másik megjegyzésem a trükközéssel és a gépberuházásokkal kapcsolatos. Az
Agrárgazdasági Tanácsban is vita alakult ki, hogy a „trükközés”’ vagy a „taktikázás” szót
használjuk-e, a többség a „trükközés” mellett érvelt. És ennek az volt a lényege, hogy
200 milliárd forint előrehozott támogatás rendkívül jó volt banki szempontból, mert ez
javította a gazdaságok hitelfelvételi lehetőségét. A bankárok egy kicsit rózsaszínű

szemüvegen keresztül látták, ömlik a pénz, adok neked hitelt, és ez most erőltetve visszavág.
Azt mondanám, hogy az előrehozott kifizetések nagy aránya odavezetett, hogy most nem értik
a gazdaságok meg a bankok, hogy hogy a fenébe van, hogy közel 200 milliárddal kevesebb
támogatás megy ki az idén, és a bankok hozzáállását is lehet látni ebből. Mert azért az üzleti
tervekbe mindenki beírta, hogy a következő években nő a támogatás, 10 százalékkal nő a
SAPS-támogatás, most meg számon kérik, hogy igaz, hogy a SAPS-támogatás nő, de az
egyéb támogatásokat akkor nem kapod meg, amit megkaptál, amit beírtál. Ilyen szempontból
használtuk mi a „trükközés”-t, hogy a támogatások kifizetésének az erőltetett előrehozása,
ezért használtuk mi az állásfoglalásban is a „trükközés” kifejezést.

A géptámogatásoknál pedig az merült fel, hogy az erőltetett kifizetés miatt számos
gazdaságban túlberuházás történt, ez a gazdaságnak a hibája, de túlberuházás történt. Hogyha
talán nem ilyen erőltetett ütemű a gépberuházás, akkor ez elkerülhető lett volna, és esetleg
más célokra jobban fel lehetett volna használni a gépberuházás egy részét.

Azt hiszem, hogy talán ez volt a három vitapont.
Még egy dolog van. Nagyon sok olyan kérdés elhangzott, amely ágazati elemzést

igényel. A mélyrepülésnél le kell választani, hogy a makrogazdasági környezet és az ágazati
problémák mennyiben járultak hozzá, mert ezek a vita során összemosódtak. Komoly ágazati
problémák is vannak, de azért a makrogazdasági környezet is nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy körülbelül hol tartunk ma. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem
jelentkezik.), akkor szavazunk.
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Határozathozatal

Két szavazást kell tartanunk a második napirendi pont kapcsán. Egyrészt a most
megvitatott jelentésről kell szavaznunk, annak az általános vitára való alkalmasságáról,
valamint ehhez kapcsolódik mindig a Mezőgazdasági bizottság által kialakított határozati
javaslat is. Külön teszem fel majd a kérdést a két érintett szavazással kapcsolatosan.

Először azt kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja az
agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló J/1482. számú jelentést. Aki igen, az kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ez 17 szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem támogató
szavazat. Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a jelentés általános vitára való
alkalmasságát.

A bizottság részéről a határozattervezet a következő lenne - szokásainknak
megfelelően -: „1. Az Országgyűlés, tekintettel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló ’97. évi
CXIV. törvény előírásaira, és figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács megállapításait,
elfogadja az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről szóló jelentést. 2. Ez a határozat a közzététel
napján lép hatályba.”. Ezt a határozati javaslatot terjesztem a bizottság elé, hogy terjesszük a
parlament elé. Ki az, aki ezt a határozati javaslatot támogatja? Aki igen, az kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ez szintén 17 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez
4 nem támogató szavazat. Megállapítom, hogy a bizottság javasolja, hogy ezt a határozati
javaslatot terjesszük a parlament elé.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

A napirendi ponttal kapcsolatosan további döntéskényszerünk, döntési helyzetünk
nincsen, ezért a napirendi pontot… (Horváth Zoltánné: Előadók.) …még nem zárom le, mert
előadókat kell állítanunk. Javaslom, hogy a többségi vélemény előadója Horváth István a
kormánypártok részéről. Kérdezem, hogy ki lesz a kisebbségi vélemény előadója. (Gőgös
Zoltán: Rebekára gondolunk. - Szabó Rebeka: Jó.) Szabó Rebekát javasolja a kisebbségi
szavazók többsége. (Gőgös Zoltán: Éjjel 2-kor lesz, úgy készüljön! - Derültség.) Kérdezem,
hogy a bizottság elfogadja-e a többségi és a kisebbségi véleményt ismertető személyét. Aki
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.

Lezárom a második napirendi pontot, megköszönöm az államtitkár úrnak, a helyettes
államtitkár úrnak és Popp Józsefnek a tanács képviseletében a jelenlétet és az itt kifejtett
munkájukat.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: az
agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról szóló T/1616. számú
törvényjavaslat

A napirendi pontot lezárva rátérünk a harmadik napirendi pontra, amely képviselői
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való alkalmasságáról szól. Három
képviselő, Jakab István, Font Sándor és Sáringer-Kenyeres Tamás T/1616. számon az
agrárpiaci rendtartásról szóló törvény egyes pontjainak a módosítását kezdeményezte. Az
előterjesztők nevében Jakab Istvánnak adok szót.

Jakab István (Fidesz) szóbeli kiegészítése

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Előterjesztő
képviselőtársaim nevében is tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az agrárpiaci
rendtartásról szóló törvény módosításának kezdeményezését az tette szükségessé, hogy a
különböző természeti katasztrófák miatt ellehetetlenülő termelőkkel szemben a különböző
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kereskedő cégek fedezeti vásárlással éltek, ezzel teljes mértékben ellehetetlenítve a
tevékenységüket, ezzel olyan gazdasági helyzetbe, olyan csődhelyzetbe sodortak nagyon sok
termelőt, ami már társadalmi szinten is kezelhetetlen volt. Pontosan ezért kezdeményeztük a
törvény módosítását, aminek az a célja, hogy függetlenül attól, hogy a szerződésnek mi a
címe, azt a tartalma határozza meg, és semmis… (Zúg a hangosító berendezés.) …Tehát a mi
kezdeményezésünk szerint semmis az a szerződés, semmisnek kell tekinteni azt a szerződést,
amely a jó erkölcs, az üzleti tisztesség, az üzleti etika, a szerződésben foglaltak tisztelete még
piaci versenykörülmények között sem tartható. Pontosan ezért az a célunk, hogy az a termelő,
aki nem volt képes megtermelni az általa szerződésben lekötött termékmennyiséget,
mentesüljön ezen kötelezettség alól részben vagy teljes mértékben.

Talán ismert önök előtt, hogy vannak az országnak olyan térségei, ahol egyáltalán nem
termett például gabona, vagy éppenséggel a természeti katasztrófa kapcsán az teljes
mértékben megsemmisült. Több szervezet fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz, de a
Gazdasági Versenyhivatal által nem kezelhető a probléma, így kezdeményeztük a törvény
módosítását. A lényege az, hogy ha teljesen megsemmisült a termés, akkor egyáltalán ne
kelljen teljesítenie a termelőnek, hisz nincs abban a helyzetben, sem gazdasági, sem pénzügyi
helyzetben, ha részben semmisült meg a termés, akkor a teljesítés természetesen csak arányos
mértékben történjen.

Én a magunk, előterjesztő képviselőtársaim nevében ennyit szerettem volna ehhez
hozzátenni, és kérem képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek támogatni. Köszönöm szépen.
(Farkas Sándor: Támogatjuk! - Horváth István: Kiváló a javaslat!)

ELNÖK: Köszönöm. Ismét köszönöm a kormány képviseletében dr. Feldman Zsolt
helyettes államtitkár urat, és a kormány álláspontjáról kérdezem erről az előterjesztésről.

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm a szót. November 8-án került benyújtásra a javaslat, éppen ezért
hivatalos kormányálláspontot természetesen ennyi idő alatt nem tudok mondani. Azt viszont
elmondhatom, hogy az előzetes egyeztetések alapján, valamennyi érintett társtárcával
egyeztetve, a javaslatot a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatni tudja, különös tekintettel
arra, hogy az elmúlt időszakban számos esetben kellett magunknak is foglalkoznunk ezzel a
kérdéssel, számos esetben próbáltunk tulajdonképpen verbális intervencióval élni - ha szabad
ezt a kifejezést használnom - a mezőgazdaságitermény-felvásárlókkal szemben. Úgy
gondolom, hogy a szerződéses rendszerekben jelenleg tapasztalható aránytalanság és
kiegyensúlyozatlanság indokolja azt, hogy egy ilyen típusú kockázatmegosztás történjék a
termék megtermelője és felvásárlója között. Úgyhogy a Vidékfejlesztési Minisztérium
nevében csak üdvözölni és támogatni tudom a törvénymódosítási javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőknek adok lehetőséget a hozzászólásra.
(Jelzésre:) Ficsor Ádám jelezte már a hozzászólási szándékát. Megadom a szót.

Hozzászólások

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Valóságos problémáról szól, időszerű, jó javaslat, úgyhogy
mi is támogatjuk. (Közbeszólások: Akkor szavazzunk!)

ELNÖK: Igen, szavazni is fogunk majd, de Patay Vilmos is szót kért.
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PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nekem nagyon tetszik, hogy az
előterjesztés indokaiban valós, tényleg olyan, mindenki által közérthető indok is
megfogalmazásra került, amit én a való életben is megéltem. Korábban egy norvég cégnél
dolgoztam - nem akarom mondani a nevét -, és valóban egy kicsit kultúrafüggő is az, hogy a
gabonafelvásárlás lehetőségével hogy él az a cég, vagy hogy él vissza pofátlanul, mint ahogy
azt itt egy más összefüggésben megfogalmaztuk. Ha valóban elháríthatatlan az a külső ok, és
az egész ország tudja, hogy mi a helyzet, akkor a kockázatokat valóban az összes szereplőnek
közösen kell vállalnia, nem pedig kizárólag csak a termelőre rábízni. Ez egy olyan valós ok
vagy egy olyan valós helyzet, ami évek óta nyomasztja a termelőket.

Az is igaz, hogy a termelők egy nagyon kis részében aztán persze kialakult egy olyan
magatartás, amikor - hogy mondjam? - ilyen kifogásokkal éltek normál években is. Én azt
gondolom, hogy az előterjesztés nem ezeknek kíván egyfajta segítséget, menhelyet
biztosítani, hanem kifejezetten csak azokra az esztendőkre, évjáratokra vagy azokra a
területenként jelentkező, de elháríthatatlan külső okok miatt előálló kockázatokra vonatkozik,
amelyek szerintem feltétlenül támogatandók, hiszen e vonatkozásban a közfelfogás is
véleményem szerint politikasemlegesen egyértelmű, ha az a magatartás és az a követelés jó
erkölcsbe ütköző és visszaélés az erőfölénnyel.

Én a magam részéről mindenképpen fontosnak és támogatandónak tartom a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hanó Miklós!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon tudom támogatni, végre
megfogalmazásra került ez a probléma! A szöveges indoklásban azért látszik, hogy
100 milliárd forintos nagyságrendű kár érte a gazdákat, de nem egységesen mindenkit, azt
azért tegyük hozzá, hanem ahol viharkár volt, ahol jégkár volt, ahol belvízkár volt. Ha így
vesszük, annak a csoportnak vagy annak a gazdasági szereplőnek az esetében ez még
hatványozottabb, tehát vagy semmi termése nincs, vagy semmi jövedelme nincs. Ráadásul,
Rebeka, még annyit szeretnék mondani - tényleg nem bántólag (Derültség.) -, hogy ezeket a
belvizes területeket nem lehetett vegyszerrel megközelíteni, vagy nem lehetett úgy védekezni
a parlagfű ellen, úgyhogy ráadásul még annak a bírságával is sújtani akarták a gazdákat egyes
helyeken, amikor jövedelme nincs, és meg akarta csinálni. Az egyik gazdálkodótársamnál volt
egy lankás rész, tizen-valahány hektáros napraforgótáblája van, amiből 3 hektár belvizes lett,
mert ott lapos volt a terület, és meg akarták büntetni, hogy nem járt el rendes gazda módjára a
parlagfűvel. A terület másik része teljesen tiszta. Ki az a hülye gazda, aki hagyja, hogy az
egyik része parlagfüves legyen, a másik meg gyönyörű tiszta, gyommentes? Tehát nagyon
egyetértek ezzel a beterjesztéssel, mert a mostani helyzetben még romlott a vidéki
megélhetési lehetőség az agráriumban.

Még egy mondatot az előbbi témához, amit az államtitkár úr felvetett. Szóval az a
kiszolgáltatottság, amiben most vagyunk - és ez itt a lényeg, ez a baj -, az is strukturális
probléma. Mert ha a termelő kezében lenne, ha a rendszerváltás után úgy történt volna a
dolog, hogy erre odafigyelünk, hogy az a privatizáció ne úgy menjen végbe, hogy piacszerző

privatizáció - lásd cukoripar, növényolajipar, húsipar vagy egyéb ipar, malomipar;
Békéscsabán öt éve zártak be egy 120 éves malmot, a Szent István malmot -, ha az termelői
kézben van, akkor nincs ez a kiszolgáltatottság. A fő baj itt tehát az, hogy teljesen ki vagyunk
szolgáltatva ilyen kóbor apácáknak - már elnézést! -, és innentől kezdve teljesen le vagyunk
vadászva, hogy ha ezt a döntést nem hozzuk meg, és ebben nem segítjük a gazdálkodókat,
akkor megint jó pár százak vagy ezrek kerülnek teljes ellehetetlenülésre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Farkas Sándor!
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Teljesen egyetértve az
előterjesztéssel maximálisan támogatom, de azért valahol mégis van bennem egy kis motosz,
ha szabad ezt mondanom, már csak azért is, mert épp a múlt héten egy olyan szerződéssel
kerestek fel a fogadóórámon, amelyben egy hasonló cég próbálja érvényesíteni a
magántermelőkkel szembeni követelését, csak abban van egy olyan szám is, amit valamikor
áprilisban vagy márciusban kötöttek ki, hogy 27 ezer forint a kukorica tonnája, egy ilyen ár
került be ebbe a szerződésbe. Inkább csak hangosan gondolkodva egy olyan megjegyzésem
van, hogy azért a termelőnek is van bizonyos felelőssége az ilyen szerződések megkötésénél.
(Hanó Miklós: Csak kiszolgáltatott, Sanyi, tudod!) Jó, én ezt most csak azért mondom, hogy
volt egy 27 ezer forintos ár benne a mai 50-nel szemben; igaz, nagyon jól tudom, hogy a
szerencsétlennek, nem termett semmi. De elgondolkodtató, hogy szabad-e… Ezzel most tág
kört nyitok ebben a világban, de kérdés, hogy szabad-e ez, vagy mindenki megfelelően él-e a
szerződéses fegyelmi lehetőségeivel, illetve mennyire következetes az a termelő, mindegy,
hogy kicsi vagy nagy. Tehát ezzel kapcsolatban még sok kérdés felvetődik. Ezt csak mint
megjegyzést mondtam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőnek és a kormány képviselőjének adok
szót, hogy a felmerült kérdésekre, véleményekre reflektálhassanak.

Válaszok, reflexiók

Jakab István (Fidesz)

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nem az volt a célunk, hogy a piaci folyamatokba
beavatkozzunk, itt kifejezetten az volt a cél, hogy a vis maior, tehát az előre nem látható és a
termelőtől teljesen független okok miatt bekövetkezett természeti katasztrófa során
megsemmisült termést ne lehessen fedezeti vásárlással beszerezni, ezt az ő terhére felróni. Ez
volt a cél. Egyébként a jogszabály - összhangban a polgári törvénykönyv vonatkozó
paragrafusaival - ezt kifejezetten és egyértelműen meghatározza. Tehát kifejezetten ez a cél.

Még egy dolgot szeretnék aláhúzni: ennek visszamenőleges hatálya nincs abban az
értelemben, hogy ha valakivel szemben a törvény kihirdetését megelőzően fedezeti vásárlással
éltek, akkor ebben a vonatkozásban a jogszabálynak visszamenőleges hatálya nincs. Ezt így
lehetett - pontosan a jogbiztonság elveit fenntartva - megvalósítani. Úgyhogy jelen pillanatban
ez a cél.

Az egy másik kérdés, és ez is hosszú időt venne igénybe, hogy a szerződéses
fegyelmet, illetve a szerződésen alapuló termelést teljesen új alapokra kell helyezni. Azt
gondolom, talán ez a törvénymódosítás is ráirányítja erre a figyelmet. (Hanó Miklós: Úgy
van!) Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjét kérdezem.

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium)

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egy szakmai kiegészítést
tennék csupán alapvetően. A korábbi, az agrárgazdasági jelentéshez kapcsolódó vitában is
alapvetően elhangzott már az, hogy melyek azok az eszközök, amelyek tulajdonképpen a
támogatásokon kívül érdemlegesen segítenek a mező- és élelmiszergazdaságnak. Azt kell
látni, hogy azok a piaci viszonyok, amelyekben a termelés és a mezőgazdasági termelés
folyik, alapvetően meghatározzák azt, hogy egyébként, függetlenül a támogatásoktól,
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mennyire jövedelmező az a gazdaság. Éppen ezért minden olyan lépés, amely adott keretek
között elősegítheti azt, hogy ezek a szerződéses viszonyok, ezek a piaci viszonyok
valamiféleképpen rendezettebbek legyenek, vagy hogy - ahogy említettük - a kockázatok
jobban megosztásra kerüljenek, minden ilyen lépés tulajdonképpen hatványozottan tud
hozzájárulni ahhoz a negatív jövelemmegosztási arányhoz, amelyben most élünk és amelyben
most dolgozunk. Mindenképpen az ilyen típusú megoldások lesznek azok, amelyek ha
apránként is, de pozitív lépéseket tudnak majd az ágazat jövője szempontjából jelenteni.
Ennyi szakmai kiegészítést tettem volna hozzá. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem
jelentkezik.), akkor szavazunk róla.

Határozathozatal

Kérdezem, ki az, aki tárgysorozatba-vételre javasolja a T/1616. számú
törvénymódosítást. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. Megállapítom az egyhangú döntést a bizottság
részéről.

A bizottsági előadó kijelölése

Többségi előadónak Patay Vilmost kérném fel a bizottság részéről… (Közbeszólás:
Kisebbségi?) Kisebbségi ez esetben nincsen.

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a
részvételét.

Egyebek

A negyedik napirendi pont, az egyebek következik. Egy közleményem van. Szeretném
tájékoztatni a bizottságot, hogy mint bizonyára többen emlékeznek, emlékeztek rá, hogy
amikor a Nemzeti Földalap ellenőrzőbizottságába a tagokat választottuk, egy személy,
Klemencsics András esetében, akit az erdőgazdálkodók képviseletét ellátó országos
szervezetek jelöltek, igazságügyi minisztériumi állásfoglalást kértünk. Az igazságügyi
minisztérium álláspontja alapján összeférhetetlen a tagsága ebben a betöltött pozícióban. Ezért
hivatalból értesítettük a jelölő szervezeteket, magát az érintettet, a Nemzeti Földalapot és a
minisztériumot, és a jelölő szervezeteket nyilvánvalóan arra kérjük, hogy jelöljék meg az
újabb képviselő személyt, hogy bizottságunk dönthessen az újabb kijelölésről.

A jövő héttel kapcsolatban: leginkább a költségvetés foglalja el a parlament
vitaterületét. Előreláthatólag nem tervezünk bizottsági ülést, elképzelhető, hogy mégis lesz, de
előreláthatólag nem. Abban az esetben, ha a jövő héten benyújtásra kerül egy olyan
törvénytervezet, amelyet meg kell hogy vitasson a bizottságunk, akkor azt a rákövetkező
héten, hétfőn, a délelőtti órákban, úgy érezzük, ezt megtehetjük. (Közbeszólások: Az jó!
Nagyon jó!) Ha bármi közbejön, megpróbáljuk időben értesíteni a bizottsági tagokat.
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Van-e további kérdés, észrevétel az egyebek között? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs,
akkor ezt a napirendi pontot is lezárom, az ülést pedig berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 50 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Horváth István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


