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erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című bizottsági közleményről

Előadó: dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke

Balogh József (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Ficsor Ádám (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Vona Gábor (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)
Balogh József (Fidesz) távollétében Győrffy Balázsnak (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Balogh Józsefnek (Fidesz)
Pócs János (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Jakab Istvánnak (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Ficsor Ádámnak (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik) távollétében Varga Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Sebestyén Róbert elnök (Nemzeti Földalap)
Dr. Csuka Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Mikó Zoltán főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Mocz András (Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége)



- 7 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Elkezdenénk a bizottsági ülést. Köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm a
munkánkat segítő tisztviselőket. Köszöntöm mindazokat, akik az egyes napirendi pontokhoz
érkeztek előadóként vagy a kormány képviseletében. És köszöntöm mindazokat, akik
figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését.

A napirendtervezetet a szokásos módon kiküldtük bizottsági tagjainknak. Módosításra,
egy helycserére teszek javaslatot, amely szerint a tervezetben szereplő 8. napirendi pontot,
amely három MSZP-s képviselő törvénymódosítási indítványa, és amelyben Nemzeti
Földalapról szóló törvényt javasolják módosítani, és ezt a tárgysorozatba-vételt indítványozó
napirendi pontot javaslom elsőként megtárgyalni, majd az összes többi a javasolt sorrendben
folytatódna. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz és az általam
tett javaslathoz. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor először a módosításról
szavazunk. Ki ért egyet azzal, hogy a 8. napirendi ponttal kezdjük a munkánkat? Aki igen, az
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint haladunk majd.

Az így módosított napirenddel ki ért egyet? Aki igen, az szintén kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. Így most már kialakult a végső sorrend a napirendi
pontok tekintetében.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló T/1736.
számú törvényjavaslat

Az első napirendi pont a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. számú
törvénymódosítás, annak a tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való alkalmasságáról
fogunk dönteni. Harangozó Gábor, Gőgös Zoltán és Ficsor Ádám MSZP-s képviselők önálló
indítványa. Megadom a szót az előterjesztő nevében Gőgös Zoltánnak, és közben megkérem a
kormány képviselőit - Simon Attila helyettes államtitkár urat látom itt, köszönöm szépen -,
hogy foglalják el a helyüket. (Megtörténik.) Akkor megadom a szót Gőgös Zoltánnak mint
előterjesztőnek.

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy viszonylag rövid, de
azt gondolom, tartalmilag annál jelentősebb törvénymódosító javaslat. Azzal szeretném
kezdeni, hogy a 17. §-ban természetesen a SAPS 80 százalékára gondoltunk. Ez a tipikus
üzemi vakság, amikor az ember rosszul írja le azt, amivel foglalkozik, úgyhogy ezért elnézést
kérek. De azt gondolom, hogy a törvényjavaslat vitájában, amennyire erre sor kerül, ez egy
módosító, szövegpontosító javaslattal korrigálható.

A javaslat lényege az, hogy a Nemzeti Földalap, ami idén nyártól újra önálló
szervezetként működik, aktív szereplőjévé váljon ne csak a földforgalomnak, hanem a
földbérleti rendszernek is, amire az eredeti törvényjavaslat is felhatalmazást ad, hiszen a
Földalapot törvény felhatalmazza, hogy beavatkozzon a földárakba és a földbérleti díjak
kialakításába. Mi úgy gondoljuk, hogy ha már van ez a szervezet, és nyilván kialakul a
megfelelő infrastruktúrája, akkor képes lesz hasonló módon működni, mint Európában
nagyon sok ilyen szervezet, amely nagyon aktívan tud beavatkozni ezekbe az elvileg piaci, de
időnként mégsem piaci folyamatokba.
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A dolog lényege az, hogy nagyon sokszor felmerült itt az alacsony bérleti díjak ügye,
de én azt gondolom, hogy nemcsak az alacsony bérleti díjakkal kell foglalkozni - amivel
kapcsolatban én szintén egyetértek azzal, hogy nyilván ezzel is kell majd valamit kezdeni -,
hanem az egy bizonyos tulajdonosi kör által gerjesztett nagyon magas és egyre magasabb
bérleti díjak ügyével is, ugyanis most már több helyen előfordul az országban, hogy ez
messze meghaladja a területalapú támogatásnak a mértékét. És ha ez így folytatódik, akkor
nagyon erős spekulációs nyomás lesz a földvásárlási piacon is, hiszen míg Európában a földár
meg a bérleti díj között olyan óriási különbség van, hogy gyakorlatilag spekulációs
vásárlónak nem nagyon éri meg földet vásárolni, hiszen 30-40-50 év a megtérülés ideje, ezzel
szemben nálunk vannak olyan területek, ahol ez akár 15 vagy akár 10 év környékén van, tehát
nyilvánvaló, hogy nagyon megéri spekulációs szándékkal nemcsak a földár növekvő volta
miatt, hanem a bérleti díjakból realizálható haszon miatt is földet vásárolni.

A másik, hogy amíg Európában az egy hektár területről lejövő haszon általában olyan
50-60 ezer forint körül van, ez Magyarországon ennek körülbelül a fele, mármint a termelői
haszon, és azért az eléggé ellentmondásos, hogy miközben az ágazat mondjuk egy jobb évben
tud 100 milliárd környéki nyereséget produkálni - mondjuk 2008 egy ilyen év volt, de 2009
már nem, 2010 biztosan nem -, addig a földtulajdonosi kör adómentesen nagyjából
100 milliárdnyi földbérleti díjat vesz ki a rendszerből.

Tehát bejött egy olyan szereplői kör… És én most nem a falusi kistulajdonosokra
gondolok, akik egyébként megértik a helyi termelők problémáját, és hajlandók még akár a vis
maior ügyekben is engedményeket is tenni, hiszen a törvények ezt szabályozzák, a
földtörvény azt is, hogy ha valahol nem terem semmi, akkor a földbérleti díjat is engedi
csökkenteni, azonban általában akik ezekben a magas bérleti díjakban érdekeltek, inkább
perre mennek, de nem hajlandóak az ilyen típusú csökkentésre. Én úgy gondolom, hogy ezzel
valamit kezdeni kell, és azt gondolom, hogy a Nemzeti Földalap a maga szervezetével minden
térségre nyilván - mert nagyon eltérő földárak vagy földbérleti díjak lehetnek - állapítson meg
az adott térségre megfelelő földbérleti díjakat, de ennek szabjunk egy generális plafont, ami a
közvetlen európai uniós területalapú támogatás maximum 80 százaléka lehet; az is jelentős
összeg, most már az is 40 ezer forint környékén van hektáronként.

Képviselőként mi nyilván ezt tartottuk a megfelelő megoldásnak, tehát hogy a
Földalaphoz tegyük ezt - sokáig meditáltunk, hogy a földtörvényben szabályozzuk-e ezt,
hiszen ott is vannak bizonyos szabályelemek -, de én azt kérem a kollégáktól, hogy
mindenképpen indítsuk el ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalását, és menet közben
természetesen minden olyan szakmai kiegészítést, korrekciót, amit mondjuk a szakma, illetve
a minisztérium apparátusa meg kíván tenni jogi szempontból, hajlandóak vagyunk támogatni
és befogadni. Valamit ebben az ügyben, úgy gondolom, tenni kell, és ez egy jó alkalom lenne
arra, hogy ezen az úton elinduljunk.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselőjének adok szót az előterjesztéssel
kapcsolatosan.

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! Jelen pillanatban még csak
tárcaálláspontot, tehát a Vidékfejlesztési Minisztérium álláspontját tudom képviselni, és ez az
álláspont - hogy mindjárt az elején rögzítsük - az, hogy a tárca nem támogatja ennek a
törvényjavaslatnak a tárgysorozatba-vételét, illetve megtárgyalását. És akkor néhány szóban
indokolnám ezt az álláspontunkat.
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Az első és legfontosabb, hogy a legoptimistább várakozások szerint is legkésőbb 3 év
múlva, tehát 2014. május 1-jével biztosan megszűnik az a moratórium, amely jelenleg
hatályban van a földpiac vonatkozásában. A bizottsági tagok által is ismert módon az előző
kormány is és a jelenlegi kormány is kérvényezte azt az Európai Bizottságnál, most már
hivatalosan is, hogy ez a moratórium 3 évvel hosszabbodjon meg. Nyilvánvalóan optimistán
nézünk a jövőbe, és bízunk abban, hogy ezt a moratóriummeghosszabbítást Magyarország
megkapja, és akkor valóban 2014. május 1-jéig lesz lehetőségünk arra, hogy átgondoljuk,
közösen, miként lehetne majd azt követően meghatározni a mindenkori földbirtok-politikát.

Figyelemmel arra, hogy ez a változás legjobb esetben is három év múlva
bekövetkezik, és figyelemmel arra, hogy a haszonbérleti szerződések - ahogy azt egyébként
az alelnök úr is említette az előbb - ennél jóval hosszabb időtartamra köttetnek meg, ezért már
csak emiatt sem tartjuk azt indokoltnak és elfogadhatónak, hogy ilyen, egyébként piactorzító
és mesterséges hatásokkal befolyásoljuk, mondhatnám azt is egyébként, hogy konzerváljuk
azt a jelenlegi szintet, a bérleti díjak szintjét, amely pont az állami földek bérletére az elmúlt
években kialakult.

A másik szegmens, egy másik szempont, ami ellene szól ennek, az önmagában a
piactorzító, illetve a versenyt korlátozó, diszkriminatív hatása. Azt gondolom, nem kell
nagyon kifejteni azt a disszonanciát, hogy hogyan fog akkor így működni a magyar piac:
lesznek olyan, úgymond szerencsésnek mondható gazdálkodók, akik állami földet bérelnének
ezzel a 80 százalékon befagyasztott bérleti díjjal, miközben egyébként aki pedig a
magántulajdonban lévő termőföldek - és ez a nagyobb, a mezőgazdasági művelés alatt lévő
területek körülbelül 11 százaléka van állami tulajdonban, az összes többi értelemszerűen
magántulajdonban van -, tehát a nagytöbbség a piaci viszonyok szerint kellene hogy bérleti
díjat fizessen a földjére, miközben lenne egy kis egység, egy elválasztott, ettől elválasztott
réteg, amely pedig lényegében kapna egy pozitív diszkriminációt. Én azt gondolom, hogy ez -
mondom - önmagában a versenysemlegességgel is ellentétes, és nyilván azt gondoljuk a tárca
részéről, hogy magának az agráriumnak, az agrárgazdaságnak a fejlődését sem szolgálná,
hogyha ezt így próbálnák meghatározni.

Mondhatnék most természetesen további, egyébként most már technikai vagy
gyakorlatinak tűnő problémákat is. Az előterjesztők azt írják, hogy egy megye szintjén
kellene meghatározni azt, hogy abban a megyében miképpen alakuljanak a haszonbérleti
díjak. De miért pont egy megye? Megye és megye között is óriási különbség van - nyilván
erre utalt az előterjesztés indokolása is -, de én azt gondolom, hogy megyén belül is őrületes
eltérések vannak a különböző termőföldek között, nem beszélve azok minőségéről, illetve a
termőföldnek arról a képességéről, hogy milyen a megtérülése, milyen jövedelmet tud
biztosítani. Ennek az eldöntése még mindig nem is annyira technikai, hanem inkább csak egy
elvi kérdés. Az azonban technikai, hogy itt a tényleg újonnan és újra létrejött NFA-nak egy
olyan adminisztrációs terhet rakna a nyakába ez a javaslat, amelyre, hogy ezt megcsinálja,
jelen pillanatban biztosan nem lenne alkalmas az NFA, hiszen nem rendelkezik azokkal az
információkkal sem, nem rendelkezik azzal a monitoringrendszerrel sem, amit egyébként
először fel kellene építeni, és nem rendelkezik azzal az élőerővel, munkaerővel sem, amely
aztán utána ezt működtetni tudná.

Szintén egy technikainak tekinthető, de nagyon fontos elv, hogy az előterjesztés
szerint a földalapú támogatás mértékéhez kötnénk. Itt a teremben mindenki által ismert, hogy
a földalapú támogatásokat évenként határozza meg egy miniszteri rendelet, annak
függvényében, hogy az Európai Unió konkrétan arra az évre milyen, egyébként euróban
meghatározott támogatást ítél meg egy-egy ország része. Önmagában ez egy olyan
bizonytalansági tényező tehát a rendszerben, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni,
hiszen ez torzítja, önmagában is torzíthatja ezt a rendszert. Azt meg már tényleg csak
zárójelben jegyzem meg, hogy magának ennek a földalapú támogatási rendszernek, magának
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az egész rendszernek a felülvizsgálata is folyamatban van, tehát lényegében nem tudjuk azt
jelen pillanatban, azt hiszem, senki nem tudja ebben a teremben most megmondani, hogy
néhány év múlva hogy fog kinézni ez a támogatási struktúra. Tehát valamihez hozzákötni
most egy ilyen komoly jogrendszert lényegében, mert hiszen a törvényben rögzítenénk ezt a
szabályt, az, azt gondolom, felelőtlenség lenne ebben a helyzetben.

Így első körben nagyjából ezeket az érveket, illetve ellenérveket szerettem volna az
előterjesztéssel kapcsolatosan elmondani, és természetesen hogyha további kérdés van, akkor
megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok szót az előterjesztés kapcsán.
(Ficsor Ádám Gőgös Zoltánnak: Nem mondod?) Előterjesztőként is hozzászólhat mint
bizottsági tag, ezt meg szoktuk engedni, hogyha így akarjátok csinálni házon belül.

Hozzászólások, kérdések

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Akkor valamit pontosítani szeretnék, mert úgy látom, az
minisztérium alapvetően félreértett valamit. Itt nem az állami földekről van szó. Az, hogy az
NFA lenne kijelölve, nem azt jelenti… Ha valaki megnézi, az NFA-törvényben az állami
földekről van szó. Itt nem. Itt arról van szó, hogy mindenféle földnek a bérleti díját
megállapíthatja, mert a felhatalmazás sem úgy szól az NFA-törvényben, hogy csak az állami
földek kapcsán szabályozhatja a földpiacot. Itt eleve ez az alapvető félreértés. Úgyhogy ez
nem torzít, nem torzítana sehol semmit.

A másik, hogy folyamatosan az a mondás, hogy a közösség érdekét nem írhatja felül
egyéni érdek. Itt a közösségnek az az érdeke, hogy ebben legyen valami korrekt szabályozás,
ahogy van Franciaországban, Németországban, sok helyen, ahol pontosan ezek a szervezetek
vannak arra felhatalmazva, hogy bármekkora piacgazdaság van is, beavatkozzanak ebbe. A
megyét meg azért írtuk, mert a megye a szent tehén, úgy látjuk, és nyilván ha egy rendszernek
megyei apparátusa van, akkor a megyei dolgokat tudja kezelni.

És ha megnézi az államtitkár úr, mi irányadó maximális összeget írtunk. Ez nem azt
jelenti, hogy ez alatt nem lehet a földbérleti díj, ez azt jelenti, hogy egy megyében ennél több
nem lehet. Tehát senki nem mondja azt, hogy most dekára meg kell hogy mondja az NFA.
Évente egyszer jelenik meg a támogatási összeg is, és évente egyszer azt mondja, hogy akkor
megnézi, hogy felül kell-e vizsgálni, és nyilván egy számítógépes program automatikusan
átírja az aktuális számra, ami évente van. 2013-ig biztosan lesz területalapú támogatás, és
2013 után is - az első napirendi pont erről szól majd - lesz várhatóan valamilyen I. pilléres
közvetlen területalapú támogatás.

Nyilván értem én ezeket az érveket, hogy egy hivatali rendszert nem lehet túlterhelni,
de hogy ebbe nem szakadnának bele, az biztos. A földhivatalnál ott vannak a földbérleti
szerződések…, jó, tudjuk azt, hogy persze az egyik ilyen, a másik olyan, meg hogy mindegyik
valós tartalmú-e, de azért nagyjából ki lehetne találni, ebben a földhivatal sokat tudna
segíteni, hogy abban az adott megyében vagy térségben körülbelül mi az a reális
földbérletidíj-plafon, még egyszer mondom: plafon, ami fölé nem mehet. Az is igaz, hogy
benne lenne az, hogy innentől kezdve egy csomóan nyilván nem azt írnák a szerződésbe, mint
ami a valóság, és akkor ilyen zsebbe fizetés lenne nyilván, ahogy eddig is volt, de ettől még
azért csak lenne valami korlátja a dolognak, és lenne egy ellenőrizhető szám.

Én azt kérem, hogy ezt azért fontolják meg, mert én nem hiszem, hogy ez túlterhelné
az apparátust, hiszen megvannak ezek most is. Én azt gondolom, a legnagyobb korlát nyilván
az a 80 százalék lenne, ami fölé pofátlanság elengedni a földbérleti díjakat, mert nincsen
annyi hozadéka a növénytermesztési munkának vagy a növénytermesztésnek, amennyit
bérleti díjként elvisznek belőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a félreértést
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mindenképpen tisztázni kellett, mert itt nem az állami földekről van szó. Am állami földek
kapcsán az NFA-nak nyilván az a dolga, hogy azokat kezelje. Ott nem az a probléma, hogy
80 százalék, hanem az, hogy 15, ott tehát a másik problémát kell majd kezelnie, ami szintén
eléggé bonyolult lesz, főleg a nagyon hosszú távú szerződéseknél, de azért mindig van némi
mozgástér. És én nem gondolok arra, hogy most innentől kezdve minden szerződést fel kell
bontani, és újat kell írni, de legalább amit ezután kötnek, ott szabjunk egy olyan féket, hogy e
fölé most már tényleg ne menjen a bérleti díj, mert akkor az komoly problémákat okoz.

ELNÖK: Jelentkezőt nem látok. Hozzá szeretnék szólni, addig az ülés vezetését
átadnám Gőgös Zoltánnak.

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót az elnök úrnak.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Fontos volt ez a pontosítás az
előterjesztő részéről. Biztos én is naiv vagyok és voltam, mert én is azt gondoltam, hogy az
NFA hatálya az általa kezelt állami földekre terjedne ki. Akkor is vélelmeztem volna, hogy az
állami termőföldeket egy ilyen indítvánnyal kivenni a szabadpiaci körből és egyébként a
bérleti jogviszonyt Ptk.-s szerződések alapján, magánjogi szerződések alapján szokványos
üzletköréből kivenni kicsit kétséges, de így, hogy az előterjesztő az összes földbérletre, tehát a
magántulajdoni földbérletekre is kiterjesztene egy maximális bérletidíj-összeget, azt a magam
részéről képtelenségnek tartom. Nem amiatt, amit az előterjesztő itt most megindokolt, hogy
így szeretné védeni a mezőgazdaságból élők hosszú távú megélhetését és a tervezhető
gazdálkodását, önmagában ezzel valahol egyetértünk, de tartok tőle, hogy ami európai
példákat említett az előterjesztő, hogy milyen szabályozások vonatkoznak erre, ahol az állami
kontroll felügyelete alatt történhet a földdel kapcsolatos tranzakció, na itt azért pontosítsunk!
Én nem ismerek olyan európai uniós szabályozást, amely a földbérleti összegekbe és a
tulajdonváltáskor az eladási árhoz kapcsolódó összegekbe belenyúlt volna. Abba igen, hogy
kik lehetnek tulajdonosok - ez nagyon lényeges különbség -, azt kőkeményen szabályozza az
osztrák, a dán, a francia rendszer, hogy kik és milyen feltételekkel lehetnek egyáltalán
földtulajdonosok, de amikor a tulajdonos ezt a lehetséges jogosítványt elnyerte, hogy
tulajdonos lehet, akkor viszont azt, hogy milyen áron jut hozzá a földhöz, nem szabályozzák.
Arra meg különösen nem hallottam eddig példát, hogy bérleti jogviszonyt szabályoznának
bármilyen szinten. Ez az elvi kifogásom tehát, hogy itt minimum alkotmányellenességről
lenne szó, ha nemcsak az NFA, azaz nemcsak a magyar állam tulajdonában lévő földekre
vezetnénk be netán az előterjesztés alapján egy önkorlátozást, hanem minden
magántulajdonban lévő földre, amelyet netán bérleti viszonyban művel most valaki
használóként. Én ugyan nem vagyok jogász, de a jogérzékem azt súgja, hogy ez nem állná ki
az Alkotmánybíróság esetleges kritikáját.

Ami az előterjesztéshez kapcsolódó indoklás volt még, és logikailag kiszűrhető volt,
hogy ez egy befolyásolási eszköz lenne a bérleti díjnak a 80 százalékos…, tehát az Európai
Unióhoz… Igen, itt pontosításra szorul, úgyhogy akkor, elnézést, visszább lépek, az
előterjesztő valószínűleg tévedésben volt, amikor a 17/A. §-ba még a régi EMOGA-
rendszerről írt, ez ma már az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap, de tételezzük fel, hogy
ezt… (Gőgös Zoltán: Most már nem! Az volt!) …ehhez szeretné kötni, ennek az innen érkező
pénznek a 80 százalékához szeretné kötni. De azt mondja, hogy ezzel befolyásolni lehetne a
földbérleti viszonyokat, illetve korlátozni lehetne az ár elszabadulását. De akkor ezen logika
alapján miért nem megy tovább az előterjesztő, és miért nem írja elő, hogy mennyi lehet
Magyarországon egyáltalán a szabadpiaci földár adásvétel esetében? Mert nekem ez attól
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semmiben sem különbözik. Hogyha azt megengedi, hogy a földbérleti viszonyokba
korlátozást vezetne be, akkor miért nem vezet be a földárak esetében is? Természetesen
képtelenség - ezt akarom érzékeltetni -, hogy a szabadpiaci földárak kapcsán netán állami
eszközzel bevezetnénk, hogy, uraim, innentől kezdve minden megyére lebontva hektáronként
meghatározzuk, hogy egy hektár termőföld ára maximum mennyi lehet, amikor szabadpiaci
adásvételt csinálnak. Erre azt mondanánk - remélem, sokan -, hogy ez képtelenség. De én
ugyanilyen képtelenségnek tartom a magánjogi szerződések keretében, a Ptk. alapján létrejött
földbérleti díjak ilyen típusú korlátozását.

Aztán még néhány kifogásom van. Azt a technikai részt, hogy ez mennyi informatikai
rendszert igényel, és hogy milyen költségekkel járna, én nem tudom, de hogy pluszköltséggel
járna ennek a rendszernek a működtetése, az száz százalék. Technikailag a magam szűkebb
pátriája, Bács-Kiskun megye környezetében, ahol 140 kilométeres távolságok vannak északi
és déli pontok között, csak hogy érzékeltessem: a Duna-melléken iszonyú jó minőségű,
löszfalas, löszhátas földek vannak, Dél-Bácskában mindenki által közismert minőségű földek
vannak, és ott van a Homokhátság teteje, ahol meg futóhomok is van. Na most hogy ezeket a
földértékeket össze lehetne-e rakni egy megyén belül, ha egységes földbérleti díjakat
szeretnénk elérni, azt én kétlem, és miközben a legjobb minőségű földhöz kötnénk a
legmagasabb, önök által, az előterjesztő által javasolt 80 százalékos mértéket, innentől kezdve
a többi föld, bárhol van is, ennél logikusan csak alacsonyabb lehetne. Ez lenne igazán
piactorzító hatású, tartok tőle, mert olyan apróságok vannak, mint hogy a szőlő-
gyümölcstermelésre adott területeknél egészen más bérleti és árviszonyok alakulnak ki, mert
ott más logikával spekulálnak az esetleges használók és vásárlók, nem szántóföldi
növénytermesztésben gondolkodnak egy esetleges földvásárláskor. Én csak egy megyén belül
akartam érzékeltetni a rendszerrel kapcsolatos abbéli aggályomat, hogy ez nem nagyon
működne mondjuk Bács-Kiskun megyében.

Aztán megemlítenék néhány tényszerű adatot - ezt mindenki tudja, természetesen az
előterjesztők is, hiszen szakmabeliként sokat foglalkoznak a KAP-reform 2014-es, 2013 utáni
helyzetével. Most egy törvényben megkötnénk, hogy az innen, az Unióból érkező földalapú
támogatások 80 százalékánál magasabb nem lehet a bérleti díj. Az MSZP mindig azt
hangsúlyozta, hogy a bérelt területen gazdálkodóknak adjuk meg azt a lehetőséget, hogy
stabil, előrelátható, tervezhető legyen, tehát hosszú távú legyen a földbérleti szerződés. De
kérdezem én: hogyan, ha az önök elképzelése netán törvényerőre emelkedne, amikor 2013
után egy változás lesz. Most azt mondjuk, hogy ennyi a maximált földbérleti díj. Arról
fogalmunk sincs, hogy 2014-ben mennyi lesz az Unióból érkező támogatás - nem is így
fogják nevezni, de ezt most tegyük zárójelbe! -, akkor menet közben kezdjük módosítgatni a
kialakult bérleti viszonyokat vagy a megkötött bérleti szerződéseket, mert, hoppá, már nem
annyi a területalapú vagy akkor majd kialakult, gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás
hektáronként lebontva. Tehát akkor automatikusan változnak a bérleti szerződések is? Akkor
meg kell kérdeznem az MSZP ezen álláspontját, mert eddig mindig a hosszú távú
viszonyokban, a stabil, kiszámítható szerződésekben volt érdekelt, illetve ezt javasolta, itt
meg most automatikusan betennénk egy olyat, hogy négy év után száz százalék, hogy nem
tudja a földhasználó, aki bérleti jogviszonnyal működik, hogy akkor, 2014 után ugyan hogy
kalkuláljon majd a föld bérleti árával, mert fogalmunk sincs arról, hogy mi lesz a KAP-reform
végeredménye.

Olyan apróságok is vannak - ezek már csak technikai dolgok, de életszerűek -, hogy
egy-egy ellenőrzés kapcsán, támogatási jogcímek lehívása után egy-egy ellenőrzés kimutatja,
hogy jogtalan volt az adott terület után annak az összegnek a lehívása, és ekkor visszavonásra
kerül. Ekkor hogyan működne a bérleti jogviszony? Ekkor visszavonjuk a bérleti összeget is,
mert nem kapta meg a támogatást utána, mert jogtalanul hívták le? Azt már az előterjesztő is
említette, hogy közben az euróban van meghatározva, és egy rendelet határozza meg, és
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évente az árfolyam-differenciálódás miatt elég komoly különbségek vannak. Az alelnök úr,
volt államtitkár úr pontosan tudja, hogy árfolyamnyereségből mekkora összegre tettek szert,
több tízmilliárd, majdnem 60 milliárd volt ez az elmúlt időszakban. Tehát iszonyú sok
paraméter határozza meg azt az alapot, amit önök az Unióból érkező támogatásokhoz
kötnének mint 80 százalékos maximális bérleti jogviszonyt.

Én megpróbáltam érzékeltetni egy technikai képtelenséget, ami mozgó célpont, hogy
mennyi ez a 80 százalék, ami a kiszámíthatóságot végképp veszélyezteti - önök mindig azt
mondták, hogy legyen kiszámítható a bérleti jogviszonyban működő földhasználónak a
gazdálkodása -, valamint próbáltam egy elvi, véleményem szerint nem járható utat
érzékeltetni, nevezetesen én elképzelhetetlennek tartom azt, hogy törvényi szinten
szabályozzuk magánszemélyek tulajdonában lévő, ez esetben termőföldek bérleti összegének
a nagyságát. Én erre még nem találtam példát. Vannak országok, amelyek ezt megtették, de
azok nem egészen parlamentáris, többpárti demokráciáról beszélhetünk azokban az
országokban, amelyek ilyeneket megtettek. Tehát azt meg különösen nem merném javasolni,
hogy erre kiterjesszünk egy ilyen elképzelést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Visszaadom az elnöklést.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga Géza jelentkezett először az ellenzék
sorából, majd Farkas Sándor, aztán pedig Ficsor Ádám következik.

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Még az elnök úr felszólalása
előtt jelentkeztem, és felírtam néhány dolgot, de az elnök úr nagyon sok mindent elmondott
abból, amivel én is szerettem volna érvelni - így rövidebben tudom összefoglalni a
mondanivalómat.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom semmiképpen nem tudja támogatni ezt az
előterjesztést. Mi az ellenkező irányba tettünk javaslatokat a költségvetés kapcsán, de ez most
nem egészen ide tartozik.

A földpiac és a birtokpolitika egy sokkal-sokkal bonyolultabb rendszer annál, mintsem
hogy egy ilyen egysoros beszúrással az NFA-törvénybe belenyúljunk, olyan módon -
mondjuk így, bocsánat -, hogy nevetségessé tesszük magunkat akkor, amikor az agrárstratégia
megjelenik, amikor tudomásunk lesz arról, hogy az Unió hogy reagált a földmoratórium
meghosszabbításának a kérdésére, és hasonlók. Én azt gondolom, hogy MSZP-s
képviselőtársaim, akik ezt előterjesztették, egyfajta előrelátással akarnak valamit úgy
lerögzíteni, ami megint bizonyos csoportérdekeket szolgál. Először az ellenkezőjével, a
földbérleti díjak alacsony voltával sokkal értelmesebb volna foglalkozni, de persze azt sem
kiragadva. Tehát ez nem egy javaslat a részemről, de a földbérleti díjak alacsony volta sokkal
irritálóbb jelenleg a magyar mezőgazdaságban, annak a szereplői számára.

Itt például az AKG-t kihagyja, hogy a SAPS-nak a százalékához köti. Az elnök úr
nagyon helyesen… (Gőgös Zoltán: Ez direkt van kihagyva!) Tessék! (Gőgös Zoltán: Ez direkt
van kihagyva!) Jó, de az AKG-val megnövelten azok a SAPS-támogatások már sokkal
jelentősebbek, és akkor azokban az esetekben ez a 80 százalék nem 80 százalék… (Gőgös
Zoltán közbeszól.) A visszaélések éppen hogy ebből adódnak, kétségtelen, hogy elsősorban az
állami földtulajdonoknál, mondjuk a Hortobágyi Nemzeti Parknál, ahol egyszerűen azért
érdemes földet bérelni, mert a különböző támogatásokkal megéri, és akkor a megfelelőséggel,
hogy van-e állatom, nincs állatom, s a többi, ezekkel aztán manipulációk vannak.

A KAP irányát az elnök úr nagyon helyesen hozta fel az érvelésében, én is ezt tudnám
felhozni. A második napirendi pontunk lesz a KAP vitája. A KAP éppen hogy plafonokat



- 14 -

állapít meg a föld, a támogatás vonatkozásában. A földbérleti díjak egy másik eszköz a
földpiac szabályozására. De miközben plafont állapít meg - várhatóan - a 2013 utáni KAP a
támogatások vonatkozásában, ez is egy, a birtokpolitikai kiegyenlítődés irányába hat, ez a
javaslat pedig ennek is ellene menne, tehát ellentmondásban lenne ezzel, hiszen a
támogatások nivellálása, tehát plafon bevezetése a bérlet oldalán éppen ellenkező előjellel
jelentkezik. Ezért mi inkább egy progresszív növekedését javasoltuk a földbérleti díjaknak.

Ezek és a már az elnök úr által is elmondott indokok alapján mi ezt semmiképpen nem
tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Farkas Sándornak adok szót.

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Valahol az ötlettel egyetértek, megmondom őszintén, mert hogyha a
gyakorlatot nézzük, ha gyakorló gazdaként ül itt, ennél az asztalnál valaki, az egyértelműen
szembesül azzal a jelenséggel, szembesül azzal a ténnyel, hogy teljesen a mezőgazdaságon, az
agráriumon kívüli külső tényezők próbálják az agrártermelők jövedelmét meghatározni. Erre a
meghatározásra pedig más eszköz gyakorlatilag nincs, mint a földbérleti díjak folyamatos
srófolása felfelé. Ma már nem ritka az olyan terület - ezt a gyakorlatból tudom -, ahol csak
úgy hajlandóak szerződést kötni a magántermelőkkel, de teljesen mindegy, a földbérlőkkel,
mindegy, hogy az kicsi vagy nagy, hogy legalább az európai uniós támogatást kérik. Ez az
alap. Hogyha úgy végiggondoljuk, és elgondolkodunk azon, hogy milyen jövedelmezősége
van egy hektár termőföldnek - ezzel a megyére való bontással tényleg én sem értek egyet,
mert ennél sokkal nagyobb a szórás, tehát szerintem ez nem jó így -, akkor látjuk azt, hogy a
termelői körnek a jövedelmezősége nemhogy nulla, hanem mínusz lesz. Vagy elfogadjuk,
vagy nem, ez tény, efelől nekem nincs kétségem. Tehát valami módon rendezni kellene ezt -
nem biztos, hogy pont ezzel a törvénymódosítással -, hogy a birtokpolitikáról minél hamarabb
szólnunk kell, nekünk, minél hamarabb rendeznünk kell a birtokpolitikai elképzeléseinket,
amin belül szerintem ezt a kérdést is meg kell oldani.

Meggyőződésem szerint rövid időn belül nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, de ezt a
szabályozást és ezt a felvetést, főleg a megyékre vonatkoztatva, én is túlzásnak tartom, mert
sokkal kisebb körzetek vannak, amelyeknél egy kialakult ár-érték arány van akár földben,
akár bérleti viszonyban, és az viszont torzítaná. Ugyanakkor fel szeretném hívni mindenkinek
a figyelmét arra, hogy az állami tulajdonú földek alacsony földbérleti díja egyrészt
versenyelőnyt jelent azoknak a termelőknek, akik azokon a területeken gazdálkodnak, olyan
horribilis versenyelőnyt, amit szerintem rendezni kell, a másik pedig az, hogy szerintem
ezeket a tényezőket nekünk kormánypártiaknak minél hamarabb kell egyértelműen bizonyos
törvényekben, akár a birtokpolitikában, akár más törvényekben rendeznünk. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ficsor Ádámnak adok szót.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt
Bizottság! Azt hiszem, Farkas képviselőtársam hozzászólása mutatja, hogy azért jó irányba
alakul ez a vita, és én szeretném úgy érteni az utolsó mondatait, hogy a kormánypárti
képviselőknek kell ezt rendezniük. A legkisebb hiúsági kérdést sem csináljuk belőle, hogyha
valamilyen, teljesen ebbe az irányba mutató, de önök által jegyzett és nyilván bizonyos
pontokon más javaslatot adnak be, mert én is azt gondolom, hogy valóban a problémát kell
nézni.

Nagyon fontos, hogy kialakult itt az a vita, amely tényleg néhány félreértést
eloszlatott, és akkor ezekben szerintem tegyünk le világos álláspontokat! Ez a szabályozás
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nem az állami földekről szól, hogy még világosabban fogalmazzak - remélem, hogy ebben
alelnök úr támogatását is magam mögött tudhatom -: bármilyen beavatkozást, amit a kormány
és a kormányoldal javasolni fog annak érdekében, hogy az államiföld-árak közelítsenek a
piaci felé, ha és amennyiben ebben nem lesznek lex-akármik és nem lesznek egyedi kivételek,
azt teljes egészében támogatni fogjuk. Ebben csak ösztönözzük és támogatjuk a
kormányoldalt, hogy ezt tegyék meg. Egy.

Kettő: ez valóban általában szól arról, hogy ma Magyarországon a gazdák zsebéből -
ebben a körben vannak társas vállalkozások, vannak magángazdák, mindenféle gazdálkodó
zsebéből - körülbelül 100 milliárd forintot vesznek ki földbérleti díjra. Ebből valamennyi
nyilván jogos, hiszen a tulajdonosnak van tulajdona, olyan volt a kárpótlás, amilyen, úgy
alakultak a tulajdonviszonyok, ahogy alakultak, de én is azt gondolom, hogy már-már
helyenként és bizonyos országrészekben a pofátlanság határát súrolja, ahogy ezek az árak,
földbérleti díjak mennek fel.

Azt a felvetést, amely arról szól, hogy ilyen probléma Európa más országában nincsen,
vagy nem oldják meg, vagy az élet más területén nincs, nem is értem. Több olyan európai
földalap van, amelynek van ilyen funkciója, számtalan európai példát lehet erre hozni. De
hogy csak a való életnél maradjunk, a mi életünknél, a magyar jogrendszernél, ha én gázt
forgalmazok és gázt hozok be, akkor a gáz tulajdonjoga az enyém, de mégsem annyiért adom,
amennyiért akarom, mert árszabályozás van. De hogy még egy másik példát is mondjak a
mezőgazdaság területéről: van a beszerzési ár alatti értékesítés tilalma, az is egy magánjogi…
Nem adhatom akármennyiért, meg van mondva, hogy mennyiért adhatom, csak ott pont a
másik irányba. De hogy talán a legjellemzőbb témát mondjam - és itt pontosan erről van szó,
és ez az igazi analógia -, itt van az uzsorakölcsön. Enyém a pénz, de mégsem adhatom
akármennyiért bérbe a pénzemet, van egy felső határ, hogy mennyiért tehetem ezt meg. Ma
Magyarországon, mondjuk ki, nagyon sok helyen földuzsora van. Azok a mezőgazdasághoz, a
vidéki léthez semmi közzel nem rendelkező emberek, akik a kárpótlás során vagy utána szinte
semmi áron felvásároltak földet, az olyan embereknek, akik gazdálkodnak, akik ebből
akarnak megélni, brutálisan magas áron adják bérbe a földet. Ilyen értelemben tehát én azt
hiszem, hogy ez megoldható.

Miért ezt a javaslatot és ezt a módszert választottuk? Pontosan azért, hogy azok a
problémák, amelyeket itt többen felvetettek, ne jöhessenek elő. Ne legyen szükséges hozzá
nagy apparátus, ne kelljen belemenni ilyen problémákba, hogy most megkapja valaki a
támogatást vagy nem, hogy értsük, mit jelent, amit ide leírtunk: ez azt jelenti, hogy az NFA
valamilyen módon közzéteszi megyénként - de lehet, hogy akkor ezt kistérségenként,
régiónként kell megtenni, az elnök úrnak valószínűleg igaza van abban, hogy differenciálni
kell különböző típusok között: szántóföld, szőlő, gyümölcs, s a többi - közzétesz irányárakat.
De ez még akkor sem több mint 70 irányár, mert mondjuk a 19 megyeszer - nem tudom én -
iksz típus van. Közzéteszi tehát ezeket a maximált árakat. …Hogy mondjam? Ez az NFA
Birtokpolitikai Tanácsában egy egyórás vitában, nyilván megfelelő előkészítő munka után
valószínűleg ki tud alakulni, és utána ennyi. Tehát ez nem megy bele abba, hogy ki kapta meg
a támogatást, ki nem, kinek van AKG-ja, kinek nincs; ez megmondott egy maximált árat, és
ahhoz kell alkalmazkodni.

Összefoglalva én arra szeretném biztatni a kormánypárti képviselőket, hogy egészen
biztos - és sajnos tényleg belekerült egy ilyen szakmai hiba is -, hogy a végrehajthatóságában
is lehet kritizálni ezt a törvényt, mi a problémára akartuk ráirányítani a figyelmet. Azt
örömmel látom, hogy Farkas képviselőtársam ezt elismeri, és elfogadja, hogy van ilyen
probléma. Szerintem az, hogy ezt tárgysorozatba vegyük, és ennek keretében vitassuk meg, és
ebből alakuljon ki a jó javaslat, az is egy megoldás, de mindenképpen arra biztatnám a
kormánypártot, hogy nézzen szembe ezzel a problémával, és akkor ebben a következő
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hetekben-hónapokban valamilyen, akár ennél átfogóbb megoldást is adjunk erre. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy a közüzemi
szolgáltatót azért ne keverjük ide, ahol egy magánjogi szerződés esetéről van szó. A közüzemi
szolgáltatóknak ugyan tulajdona az a termék, amit szolgáltatnak - gáz, villany, víz, s a többi -,
csak egy kis probléma van: hogy ott a magánszemélyek kényszerszerződéssel kénytelenek
igénybe venni azt a szolgáltatást, és ezért az állam időnként belép ebbe a folyamatba. De itt
nincs ilyen kényszer.

Azt én megértem - lévén tulajdonos is vagyok, és ugyan igaz, hogy bérelni nem
béreltem, de láttam, mi az, hogy bérlés, már földtulajdonos esetében -, hogy esetlegesen az
árak változnak, de itt nincs kényszer. Ha valaki úgy ítéli meg, hogy az a bérleti díj neki
magas, akkor nincs kényszer arra, hogy azt bérelje. Ez az egyetlenegy probléma. (Ficsor
Ádám: Ha megvette a kombájnt, a traktort!)

Még egy - ezek már elvi kérdések -: én a magam részéről soha nem fogom elfogadni
azt, hogy a tulajdont és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokat felülírja, és előtérbe helyeződjön
a bérlő és a bérleti jogosultság. Ezt én a magam részéről soha nem fogom tudni elképzelni. Az
a vita persze fennáll, hogy ez a helyzet hogyan alakulhatott ki, és miért alakulnak így a bérleti
jogviszonyok.

(Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! A
földbirtok-politikával, a földtulajdonnal összefüggő kérdéseket nem először vesszük
napirendre. Az a meggyőződésem, hogy most egy olyan épülő házra akarjuk rárakni a
cserepet - hogy egyszerűen és képletesen fejezzem ki magam -, amelynek még az alapja sincs
rendesen elkészítve, a falait meg most tervezzük éppen felrakni. Magyarul: most egy érzékeny
időszakban vagyunk, amikor Magyarország a földmoratórium tekintetében folyamatosan
egyeztet az európai uniós tagállamokkal. Érdekünk, hogy legyen elég idő a felkészülésre, a
tervezett intézkedések meghozatalára, egy olyan biztonságos jogi, közigazgatási rendszer
kialakítására, amely a moratórium lejártát követően biztosítja a versenyképességet az
agrártermelők, a gazdák számára. Ez az egyik.

A másik: mindenkinek szíves figyelmébe ajánlanám, hogy tekintsék át - érdemes - az
Európai Bíróság termőfölddel kapcsolatos, eddig hozott intézkedéseit. Sok meglepetést
tapasztalnak majd. Csak a legutóbbi, a dán földtörvénnyel kapcsolatos bírósági döntést
ajánlom szíves figyelmükbe. Tehát megfontolást igényel.

Azt is tudomásul kell venni - ha csak az agráriumnál maradunk -, hogy az agrár-
közigazgatási rendszer és benne a gazdaság szereplői státuszának az egyértelmű garantálása,
rendezése most van folyamatban. A Nemzeti Földalap most kezdi meg a működését. Most egy
olyan intézkedést meghozni, amely a működést egyáltalán még apró töredékeiben sem képes
garantálni… Zavart okozni ezen a területen, ezen a piacon ebben a pillanatban nem látjuk
értelmét. Az egy másik kérdés, még egyszer szeretném jelezni, hogy nem ezen a módon,
hanem egy nagyon átgondolt birtokpolitika és bérleti rendszer kialakításával a termelői kört
segíteni nem lehetőség, hanem kötelességünk, ez kötelessége a jogalkotónak, és ez az
elkövetkező időben nyilván be fog következni.

Summa summarum nekem ez a meggyőződésem, és nem azért, mert ellenzéki párt
tette a javaslatot, hanem azért, mert jelen pillanatban a körülmények nem teszik lehetővé,
hogy egy ilyen javaslatot érdemben végre lehessen hajtani, úgy, hogy az az érintett
gazdálkodói kört igazán segítse. Csak halkan jegyzem meg: amikor az előző ciklusban a
színes televíziót aranykoronért program keretében benyújtottam a törvénymódosító
javaslatom, akkor valamilyen különös oknál fogva az indoklás, amit én írtam, betű szerint
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megmaradt, csak a törvényt nyújtotta be a kormány. Nincs ilyen érzékenység… (Gőgös
Zoltán: Benne van most is!) Nincs ilyen érzékenység. Ha jó a javaslat, és időszerű, akkor,
biztos vagyok benne, a kormánypártok támogatják. De nagyon kérem, gondolják végig, hogy
ebben az időszakban, ebben az érzékeny időszakban ezt érdemben napirendre tűzni nem lenne
szerencsés, mert az összes feltétel hiányzik, amellyel ezt tisztességesen végre lehetne hajtani.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szabó Rebekának adom meg a szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Azt kell mondjam, hogy alapvetően az
LMP sem támogatja ennek a törvényjavaslatnak a tárgysorozatba-vételét. Egyrészt már
elhangzottak a megyehatárokkal kapcsolatos problémák, mi is azt gondoljuk, hogy ez nem
egy reális határ a föld minőségét tekintve, de ezt már többen elmondták. Másrészt meg azt
gondoljuk, hogy a föld egy annyira fontos természeti erőforrás, amit alapvetően nemhogy
alacsonyan, hanem inkább magasan kellene beárazni. Ugyanakkor természetesen nagyon
fontos lenne differenciálni a használat tekintetében, és mi ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy
azok, akik fenntartható módon használják a bérelt földet, akár ökológiai gazdálkodást
folytatnak, akár azok a kis családi gazdálkodók, akik elvileg a kormány retorikája szerint a
birtokpolitika fókuszában lennének, ők alacsonyabb díjért bérelhessék ezeket a földeket.
Nyilván ez lenne a cél.

Én nem látom azt, hogy ezt ez a törvényjavaslat meg tudná valósítani. Ugyanakkor
egyetértek Ficsor Ádám azon megjegyzésével, és ezt én is egy súlyos problémának látom, és
nagyon remélem, hogy a kormány erre hamarosan talál valamilyen megoldást, hogy vidéki
kistelepülések környékén a közeli városban lakó - nem tudom - ügyvédek, jogászok, egyéb,
nem földdel kapcsolatos foglalkozást űző személyek felvásárolják ezeket a földeket, és
gyakorlatilag az ott lakók a maradék néhány tehenüket sem tudják kivinni a legelőre, mert
egész egyszerűen olyan magas árat kérnének érte, hogy nem tudják kifizetni. Tehát ez
mondjuk valóban egy probléma, és nagyon örülnék, hogyha erre hamarosan megoldást
találnának. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Győrffy Balázsnak adok szót.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mint
gyakorló paraszt úgy gondolom, hozzá kell szóljak. Alapvetően leszögezném, hogy Farkas
képviselőtársammal egy platformon leszek, ugyanis a probléma valóban élő. Négy év alatt, a
négy évvel ezelőtti bérleti szerződésekhez képest most 50 százalékkal magasabb bérleti díjak
mellett tudok földet bérbe venni, és a keletkező profit, már ha egyáltalán van ilyen, nem
ugrott meg jelentős mértékben, sőt, ami azt jelenti, hogy adott esetben plusz további
forrásokat vonnak ki a mezőgazdaságból. Nyilvánvaló, hogy ez is egy pénzszivattyú, amit ki
kellene kapcsolni több mással egyetemben - bár ez azért kicsit érzékenyebb terület, hisz azért
a tulajdonosnak a tulajdonához való jogait elég érzékeny dolog kezelni, és itt azért kellő
körültekintéssel kell eljárni. Nem szeretek jogászkodni, ez elég távol áll tőlem, de itt
szerintem hamar belefuthatunk valóban különböző alkotmányjogi problémákba. (Gőgös
Zoltán közbeszól.) De itt azért azt is figyelembe kell venni a tulajdonos és a bérlő
vonatkozásában, hogy a termőföldnek nem attól van értéke, hogy van, hanem attól, hogy
megművelik, tehát itt a művelőket is el kell hogy ismerjük bizonyos szinten, én azt gondolom,
ebben talán konszenzus is lesz, hogy bizonyos érdemei vannak abban, hogy ez az egész
egyáltalán működik.

A törvénytervezettel, illetve a kiegészítéssel kapcsolatban a megvalósíthatóság
tekintetében viszont vannak fenntartásaim. Hogy mennyire betartható… Úgy fognak zsebbe
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fizetni, mint a katonatiszt, ez nyilvánvaló. (Gőgös Zoltán: Most is! Ebben semmi új nincs!)
Igazából maga az elképzelés jó, csak ezzel énszerintem a szürkegazdaság felé toljuk az egész
rendszert. Tehát más formában kellene talán erre megoldást keresni. Meg a számomra az sem
világos, hogy hogyan kezeli mondjuk a már megkötött szerződéseket. (Gőgös Zoltán: Arra
nem vonatkozik.) Tehát ha mondjuk én idén kötök egy szerződést iksz összeggel, akkor,
gondolom, az elég kivitelezhetetlen, hogy az minden évben felülvizsgálatra kerüljön.
Amennyiben viszont mondjuk az idei évben megállapított területalapú támogatás
80 százalékára kötöm a szerződést, akkor ez, gondolom, kitart mondjuk tíz évig, de szerintem
ez azt is jelenti, mivel tudvalévő, hogy ez emelkedni fog, hogy sem idén, sem jövőre, sem
azután, tehát sem ’11-ben, sem ’12-ben, amikor még nem értük el a 100 százalékot, nem
fognak szerződést kötni a tulajdonosok, maximum egy-egy évre adják oda mert miért is adnák
oda, amikor tudják, hogy jövőre már többet kérhetnek érte? (Gőgös Zoltán: Akkor adózni kell,
Balázs!) Ez is egy érdekes aspektus.

A másik, hogy ez a megyei lefedés szerintem is kivitelezhetetlen. Én itt felvetném azt,
hogy van erre egy elég egzakt kategória, az aranykorona, amivel lehetne ez esetben operálni,
de azért itt is kellő körültekintéssel kell eljárni.

Úgy összességében tehát az elvet támogatom, de az az igazság, hogy ezzel a javaslattal
én nem látom orvosolva a problémát. Úgyhogy én a magam részéről támogatom, hogy
találjunk erre valami megoldást, mert valóban elég erős az a tőkekiszivattyúzás, ami a
mezőgazdaságban megjelenik, de én a magam részéről nem ezt tartom a megoldásnak.
Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem, hogy az első körben van-e további hozzászóló? (Senki nem
jelentkezik. - Szabó Rebeka nemet int.) Nincs, Szabó Rebeka is visszalépett. Akkor most
érkeztünk el ahhoz a fordulathoz, hogy az előterjesztő válaszolhat a felvetett kérdésekre.

Gőgös Zoltán (MSZP) válaszai, reflexiói

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Azt gondolom, hogy mindenképpen megérte
ezt a törvényjavaslatot elkészíteni, mert a probléma egyértelműen felszínre jött, amit persze
nyilván tudtunk ám. Igazából egy-két éve kezd el úgy exhumálódni ez a dolog, hogy nagyon
durvák lettek a bérleti díjak. Én azt hiszem egyébként, hogy - nyilván korrekciókkal - ezzel a
törvényjavaslattal sok mindent lehetne kezelni. Az, hogy minden évben újat kellene kötni,
azért nincs így, mert én jelenleg úgy adom bérbe a földet, hogy aranykorona per gabona
szorozva tőzsdei ár - gondolom, Balázs, nálatok is valami ilyesmi van. (Győrffy Balázs: Igen.)
Innentől kezdve ez minden évben más. Ha idén jó lesz a tőzsdei ár, most többet fogunk kapni.
Tavaly nem volt jó a tőzsdei ár, kevesebbet kaptunk, de a kétoldalú szerződésekben ez a
probléma abszolút kezelhető. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden évben megállapít egy új
árat az NFA, hanem ez a keret megvan, kiszámoljuk, hogy szeptember 26-ai árfolyamon
mennyi lesz a következő éves SAPS, és akkor a novemberi kifizetésnél minden cég pontosan
tudja, hogy ha ő a plafonra szerződött - uram bocsá’, ha alá, akkor meg még kisebb a
problémája -, akkor mennyit kell neki fizetnie. Ez nem az NFA dolga. Ez a kétoldalú
szerződés dolga. Ez alapján, a törvény alapján ez egy beilleszthető passzus. Ettől még
maradhat ugyanúgy aranykoronában a dolog, egyetlenegy passzus van, hogy ha ez fölé
menne, ha mondjuk van egy - mondok egy durva számot - 30 aranykoronás föld, és
megegyeznek 50 kiló/aranykoronában, és felmegy mondjuk 60 vagy 70 ezer forintra a búza,
az fölé menne mondjuk az aktuálisnak, és akkor annál többet nem fizetne ki, pont.

Én úgy gondolom, hogy ez a gyakorlatban nem úgy van, ahogy az elnök úr mondja,
mert ez a mai gyakorlat. Tehát a mai gyakorlat sem fixáras szerződésekről szól, hanem
folyamatosan változó és általában valamilyen… Teljesen jogosan egyébként, mert gondoljunk
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csak bele, hogy jogosan várok én el nagyobb pénzt, hogyha jobb az értékesített termény ára,
mert akkor nagyobb haszon marad a termelőnél, tehát az egy igazságos rendszer - csak ennek
plafont kell szabni. És az, hogy most megyénként szabunk-e plafont, vagy azt mondjuk, hogy
hagyjuk a fenébe ezt a megállapítást, de ez nem lehet több, mint a 80 százalék, innentől már
ez is egy megoldás, mi ezen is gondolkodtunk. Csak azért mondtuk azt, hogy akkor beleírunk
egy ilyen értéket, és akkor hátha inkább egy árfelhajtó hatása lesz. Ezért mondtuk azt, hogy
legyen benne megyénként. És lehet, hogy nem lehet 80 százalék, lehet, hogy alacsonyabban
fogja megállapítani, mert a mi vidékünkön sincs még azért a területalapú támogatás
80 százaléka. Mert az első ötlet az volt, hogy egy sor, hogy ez nem lehet több, mint a
80 százalék. Ebben is benne vagyunk, csak ez megint olyan, hogy lehet, hogy pont azért
emelik meg, mert látnak egy ilyen határt, és azt mondják, hogy jé, akkor még emeljük ezt a
dolgot.

A másik a tulajdonjog és egyéb. Hölgyeim és uraim, egy nap alatt kinulláztuk az
alkotmányból a tulajdonhoz való jogot, innentől kezdve ez a kérdés nem kérdés. Tehát ha
valaki egy öt évvel ezelőtt törvényesen megkapott javadalmazása után most ahhoz a
tulajdonához nem ragaszkodhat, akkor ez a téma kisebb téma alkotmányosan, én azt
gondolom. Ez pontosan ugyanaz a kérdés. Ezt az Alkotmánybíróság onnantól kezdve, hogy a
múlt héten vagy másfél hete a kormánytöbbség ezt megszavazta, nem vizsgálhatná. Ezt azért
úgy ajánlom a tisztelt jelenlévők figyelmébe, hogy nem minden esetben vagyunk ilyen
érzékenyek, mondjuk a tulajdon szentsége okán.

Én tehát azt kérem, hogy fontoljátok meg, fontolják meg ezt a kérdést… Ja, még egy,
az aranykorona. Igazából én tudok 30 aranykoronás földet, amely csak azért annyi, mert rajta
megy a vasút, egyébként meg egy futóhomok, úgyhogy kenheti a hajára, aki mondjuk azon
termelni akar. Tehát az sem egy egzakt szám. Azt is tudjuk, hogy az Unió nem fogadja el
többek között, mert nem is érti, hogy ezt mi alapján csinálták annak idején. Hozzáteszem:
ennek ellenére talán még mindig ez a valamilyen módon leginkább megfogható.

Rebekának meg annyit mondanék, hogy aki pluszt vállal valamiért, az nyilván kapjon
is, és egy biogazdálkodás nyilván többletet jelent. Azokat is védené ez a téma, mert az ügyvéd
urat nem igazán érdekli ám, hogy utána valaki ott biogazdálkodást csinál, és mondjuk 15-ször
annyi a ráfordítása, a hozama meg csak 5-ször annyi, ugyanúgy elkéri azt a magasabb bérleti
díjat. Tehát ez a kérdés ebben az ügyben nem igazán játszik.

Az AKG, az AKG-s támogatás meg azért nem szerepel - ezt meg a Gézának
mondanám -, mert azért meg bizonyos dolgokat meg is követelünk. Tehát én olyat nem
akarok beleszámítani egy ilyen plafonba, ami kötelezettségekkel terhelt ügy. Az AKG-t nem
azért találták ki… Jó, ez nyilván hozhat többletjövedelmet is, de vihet is bizonyos években.

Úgyhogy én azt kérem képviselőtársaimtól, hogy fontolják meg ennek a
tárgysorozatba-vételét, vitassuk ki ezt a témát. Sok okosság elhangzott itt, amivel ezt jobbá
lehet tenni, próbáljuk meg! Legalább egy kérdésen túl lennénk - szerintem egy nagyon fontos
kérdésen - a földügyekben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném köszönteni körünkben Sebestyén Róbert elnök
urat, az NFA elnökét és két alelnökét. Kérdezem, hogy az itt elhangzottakhoz van-e
észrevétele az elnök úrnak. És utána adnék szót a kormány képviselőjének, ha akar reflektálni
a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Az elnök úr jelezte, hogy szólni kíván. Sebestyén Róbert
elnök úrnak adok szót.

Dr. Sebestyén Róbert (Nemzeti Földalap) hozzászólása

DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalap): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Bizottság! Hallgatva a pro és kontra érveket, nagyon sok minden olyan dolog elhangzott, amit
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magam is felvetettem volna, én azonban néhány olyan sarkalatos dolgot szeretnék kiemelni,
ami konkrétan a Földalapkezelő Szervezetet mint szervezetet érinti.

Az első dolog az, hogy ha megnézzük a most hatályos, Földalapra vonatkozó törvényt,
az egyértelműen kimondja azt, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a magyar államot a
Nemzeti Földalapba tartozó termőföldekhez kapcsolódó polgárjogi viszonyokban képviseli,
ebből az következik, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nem hatóság, és semmi ilyen
hatósági szerepe nincsen. Számomra ennek van még egy következtetése, az, hogy akkor,
amikor pályáztatási úton - és más mód erre nincsen a törvény alapján -, tehát pályázat útján
történik a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek hasznosításának a dolga, magyarul
pályázatot írunk ki haszonbérbeadásra, és a haszonbérleti díjak a pályáztatás során verseny
keretében dőlnek el, akkor, úgy gondolom, ezzel azt is kimondjuk, hogy a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet a haszonbérleti piac és a termőföldpiac szereplője. Ennek okán sem
tartom szerencsésnek és célszerűnek, hogy a Földalapkezelő Szervezetre olyan feladatot
rónak, ami a jelen szabályozás szerinti szerepéhez mérten teljesen idegen, és ráadásul - ahogy
korábban is elhangzott - ez többletadminisztrációs terhet jelent a szervezet részére.

A másik kérdés, amit szeretnék felvetni, az viszont már más jellegű, ez már inkább a
termőföldár, a termőföld-haszonbérleti díj kérdését feszegeti. Elhangzott itt a hozzászólások
során az, hogy az elmúlt időszakokban jelentősen megnőtt a haszonbérleti díj, amit a
földtulajdonosok a haszonbérlőtől kérnek. Ez tény és való. Viszont azt nem tesszük hozzá,
hogy 2004-től az Európai Unió teljes jogú tagjává váltunk, és ez önmagában is generálja ezt a
díjemelkedést.

Egy harmadik megjegyzésem is lenne, ez pedig az - függetlenül attól, hogy hogyan és
miként volt megfogalmazva, és mihez kötötte a törvénymódosítás előterjesztése ezt a
80 százalékos korlátot; végül is tisztázásra került az, hogy a területalapú támogatásról, az
SAPS-ról van most szó -, hogy én úgy gondolom, egy rendkívül rossz hatású indikáció a piac
felé az, hogyha bármilyen ismérvhez kötötten kimondunk egy felső korlátot. Tudniillik abban
a pillanatban a földtulajdonosi kör megtesz mindent, hogy ezt a maximális lehetőséget
kihasználja, ezzel tehát tovább generálnánk véleményem szerint a haszonbérleti díjakat.
Ehhez képest a helyi termőviszonyokon, az elsőlegesen a helyi termőviszonyokon alapuló
helyi haszonbérletidíj-verseny - hozzáteszem, el kell ismerni, hogy a kereslet-kínálat azért itt
is hatással van - mégiscsak abba az irányba mozgatja és korlátozza az elérhető haszonbérleti
díjat, amit a gazdálkodók képesek megfizetni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: És akkor a kormány képviselőjének adok szót.

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) reflexiói

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Legfőképpen az előterjesztők által elmondottakra szeretnék értelemszerűen reagálni. Egyrészt
akkor itt tényleg volt egy félreértés - maradjunk ennyiben; ne minősítsük, hogy ki kit értett
félre -, de azáltal, hogy az NFA-törvényben és a Birtokpolitikai Tanács jogkörébe kívánták
vagy kívánják betenni ezt a lehetőséget, tényleg azt gondoltuk, itt lehetek ilyen személyes,
hogy ez akkor csak az NFA körébe tartozó földekre vonatkozik. Abban az esetben - és most
ez itt nyilvánvalóvá vált -, hogyha ez az összes termőföldre vonatkozna, akkor, én azt
gondolom, hogy most csak formálisan ez valóban inkább a Tszv.-be, bocsánat, a
termőföldtörvénybe kellene hogy belekerüljön szabályozással, mert például ezt a
félreérthetőségét mindenképpen kivennénk. Itt azonban többen azt mondták, de ha szabad,
jogászként én is hadd tegyek annyit hozzá, hogy a termőföld egy speciális, nem
reprodukálható, véges jószág, jogi értelemben véve jószág, tehát ez már önmagában
érzékennyé teszi ezt a problémát. Az meg, hogy egyébként magának a termőföldnek, tehát
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egy ilyen érzékeny jószágnak a tulajdonlását, ami meg önmagában, azzal együtt, amit itt az
alelnök úr elmondott, hogy hogyan lehet itt az alkotmányt ide-oda mozgatni, tehát azért én ezt
nem látom ennyire egyszerűnek, hogy a tulajdonjogba ilyen direkten és egyértelműen
belenyúljon egy törvény, anélkül, hogy az alkotmányt egyébként ehhez hozzáigazítaná, ezt én
abszolút alkotmányellenesnek gondolom, és legalábbis az aggályt, én jogászként azt
gondolom, mindenképpen felvetné. Ezt tehát járhatatlan útnak tartom.

Az egy másik probléma, ami itt elhangzott kormánypárti oldalról is, hogy lehetnek,
illetve vannak olyan részei az országnak, ahol ez a probléma, amit itt többen is előhoztak, élő
probléma. De ott gondolom én, hogy nagyon óvatosan kellene az Országgyűlésnek és
nyilvánvalóan a kormánynak is mérlegelnie, hogy van-e ez a probléma olyan súlyú már most,
hogy ezt mindenáron jogalkotási eszközzel kelljen befolyásolni. Nem akarom megismételni
azt, hogy a bérleti jogviszony alapvetően egy magánjogi jogviszony és a piaci körülmények, a
kereslet-kínálat elvén működik. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor ebbe bele kell
nyúlni, elhangzottak itt példák, de én azt gondolom - megint csak hangsúlyozva azt, hogy
mennyire speciális jószágról beszélünk -, hogy nem biztos, hogy ez a jó út arra, hogy ezt ilyen
direkt módon befolyásoljuk.

Amire még szeretném felhívni a figyelmet - és ezt szintén többen elmondták itt -, az
az, hogy az NFA-nak ugyanakkor, egyébként az Országgyűlésnek és a Mezőgazdasági
bizottságnak is valóban a birtokpolitikai elvek meghatározásában van lehetősége, szerepe, és
nyilván az NFA-nak a végrehajtásban van elég komoly szerepe. Azt gondolom tehát, hogy az
az általam már jelzett 10-11 százaléknyi állami termőföld, illetve a birtokpolitikai elvek jó
meghatározása és annak a végrehajtása közösen eredményezheti azt, hogy az ilyen
anomáliákat, amelyek a bérleti díjak kapcsán itt-ott az országban megjelennek, tudjuk
befolyásolni.

Nem tudom megállni, hogy ne mondjam azt egyébként az államtitkár úrnak - és most
direkt mondom azt, hogy: „államtitkár úr” -, hogy hat hónapja volt a kormányváltás. Én nem
hiszem azt, hogy azon túlmenően, hogy szeptember 1-jétől felállt az önálló Földalapkezelő
Szervezet, az elmúlt hat hónapban olyan őrületes változások álltak volna be a földpiacon,
amelyek indokolnák azt, hogy most hirtelen előkerült ez a javaslat. Magyarán szólva, hogyha
komolyan gondolták, hogy ez a probléma valós, akkor ezt a törvényjavaslatot kormányon már
be lehetett volna nyújtani - én nem láttam nyomát sem az Országgyűlés irattárában, tehát az
irattározásban, sem a Vidékfejlesztési Minisztériumban annak, hogy ilyen javaslat előkerült
volna. Úgyhogy én ezt egy kicsit értetlenül fogadtam.

És akkor végezetül itt mindenki csak arról beszélt, már aki említette, hogy milyen
mértékben, milyen meredeken emelkednek a haszonbérleti díjak. Azért én szeretném felhívni
a tisztelt bizottság képviselőinek a figyelmét arra, hogy nemcsak a haszonbérleti díjak
emelkednek, hanem ha nem is abban az ütemben, ez nyilvánvaló, de a termőföld ára is
emelkedik. Tehát lehet, hogy a kettő között egy kicsit nyílt az olló, mármint az emelkedés
mértékét illetően, de azért a termőföld értéke is folyamatosan, valóban az európai uniós
csatlakozás óta folyamatosan növekszik.

Végezetül annyit szeretnék mondani, elnök úr, hogy továbbra sem tartja a kormány
általános vitára alkalmasnak ezt a javaslatot, és ezért nem támogatjuk a tárgysorozatba-vételt.
(Gőgös Zoltán: Az utolsó szó előterjesztőként az enyém, ugye? Szerintem így van.)

ELNÖK: Gőgös Zoltán kért még szót mint előterjesztő.

Gőgös Zoltán (MSZP) reflexiói

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, azért, mert úgy tudom, az a rend, hogy a végén az
előterjesztőé az utolsó szó joga. Az államtitkár úr utolsó megjegyzésére annyit mondanék,
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hogy mi beterjesztettünk egy törvényjavaslatot, amely a problémát nagyjából kezelte volna -
de nem akarok ebbe a vitába belemenni -, az SPS-t, ugyanis ott eléggé alkukényszer lenne a
tulajdonos és a földbérlő között. Még van lehetőség egyébként arra is, hogy azzal is kezdjünk
valamit, mert az majd valamikor, előbb-utóbb a parlament elé kerül egy 5:4-es
alkotmánybírósági döntés után, ami nem az egészet érintené, ezt a részét például nem.
Úgyhogy nyilván ezért nem került be ilyen típusú javaslat, és azért a probléma azóta érlelődik
vagy azóta erősödik, amióta ez a moratórium lóg a levegőben, tehát hogy lesz vagy nem. Mert
az nyilván befolyásolni fogja a bérleti díjat is meg az árakat is, ez nem vitás, ez korábban nem
nagyon volt. Énszerintem egyébként ez az NFA feladatrendszerébe belefér, ha az NFA-
törvényben további módosítás kell ehhez, akkor én nyilván elfogadom, hogy akkor vegyük ki
azt a passzust, amely csak az állami földek kapcsán vonatkozik. Egyébként azt a 6. pontban
lévő felhatalmazást, hogy befolyásolja az árakat, én úgy is érthetem, hogy mivel oda nincs
odaírva, hogy az állami földek esetében, tehát az annak idején nem jól lett írva, mert végül is
mi abból indultunk ki, amikor ezt a törvényjavaslatot beadtuk. Úgyhogy köszönöm a
véleményeket, és a bizottság bölcs döntésére bízom, hogy tárgysorozatba veszi-e vagy sem
ezt a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az SPS-ről annyit, hogy az alkotmányellenes volt, és az
egyik része… (Gőgös Zoltán: Egy pontja!) …, ahol mi támadtuk, pontosan azt a kérdést
feszegette, hogy a tulajdonos tulajdoni jogait felül akarta írni a bérlő jogaival. (Gőgös Zoltán
közbeszól.) Én azt mondtam, hogy ez elképzelhetetlen az én jogfelfogásomban. Tehát már ott
is láttunk erre kísérletet, a bérleti jog előtérbe helyezését a tulajdoni joggal szemben, valóban.

Határozathozatal

Szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem a bizottság tagjait, kik azok, akik támogatják a
T/1735. számon benyújtott törvénytervezet tárgysorozatba-vételét. Akik igen, azok ezt
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Az összes
többi képviselő, tehát 18 nem szavazat van. A bizottság nem vette tárgysorozatba.

Az első napirendi pontot lezárom.

Tájékoztató a „Közös agrárpolitika jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes
erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című bizottsági közleményről

Rátérünk a második napirendi pontra: tájékoztató a „Közös agrárpolitika jövője 2020-
ig, az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című
bizottsági közleményről. A kormány részéről köszöntöm dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért
felelős helyettes államtitkár urat és segítő kollégáit, és meg is adom a szót helyettes
államtitkár úrnak, hogy tegye meg az előterjesztést.

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm a szót. Valóban, november 17-én megjelent az Európai Bizottság előbb
idézett című közleménye, amely a KAP, a közös agrárpolitika 2013 utáni jövőjének a vízióját
vázolja fel, illetve az ezzel kapcsolatos első dokumentumként az alapirányokat igyekszik
felvázolni. A közös agrárpolitika 2013 utáni jövőjéről természetesen nem ezzel kezdődött a
szakmai eszmecsere, hiszen már maga a francia elnökség felvetette a témát 2008 II.
félévében, és azóta ezzel kapcsolatban az európai uniós tagállamok között minden szinten
megindultak az egyeztetések. Nyáron ennek egy társadalmi vitája volt, amelyben
magyarországi szervezetek, személyek is részt vehettek, illetve maga az Európai Parlament
mezőgazdasági bizottsági is egy jelentést fogadott el ezzel kapcsolatban.
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Ahogy azt említettem, ez az első olyan hivatalos dokumentum, amely egyáltalán
hivatalos kiindulópontot jelenthet a következő időszak tárgyalásaihoz, és ez az a pont, ahol
számos olyan tagállami vélemény is nyilvánosságra került már, amely alapvető fontosságú
Magyarország számára, hiszen a következő félévben Magyarország látja el az elnökségi
feladatokat, éppen ezért Magyarország feladata és dolga az, hogy a 27 tagállam között a közös
agrárpolitika tekintetében közös nevezőt, közös álláspontot próbáljon meg kihozni. A
feladatunk az, hogy egy tanácsi következtetést, tehát valamennyi tagállam konszenzusos
álláspontját képviselő dokumentumot fogadjunk el, amely alapjául szolgálhat a bizottság
jogalkotó tevékenységének.

Tudni kell, hogy ez a most elkezdődő vita tulajdonképpen valóban csak egy hosszú
folyamat eleje, hiszen a bizottsági jogszabályok megalkotásakor, illetve az utána lévő
eljárások során szinte napról napra lényeges és a közös agrárpolitika tekintetében fontos
kérdések módosulhatnak, fordulhatnak egyik oldalról a másikra. Fontos tudni még az
elnökségünkről azt, hogy a jogszabályok mellett a bizottság különböző hatástanulmányokat
fog majd készíteni, amelyek megpróbálják feltérképezni, bemutatni a tagállamok számára az
akkor körvonalazódó irányok különböző hatásait és lehetséges következményeit.

Amely dokumentum megjelent, és amelyet tulajdonképpen már előzetesen a
kiszivárogtatott tervezet alapján ismerhettünk, hiszen minimálisan módosult annak tartalma,
lényegében egy meglehetősen puha dokumentumnak tekinthetjük, hiszen olyan keretet kíván
lefedni, amely semmilyen tekintetben nem zárja le a politikai vitáknak a lehetőségét,
semmilyen tekintetben nem dönt el kérdéseket. Ilyen értelemben egy kérdésfelvető
dokumentum, amely tárgyalásra alkalmas. Természetesen különböző, a közös agrárpolitikánál
konszenzust élvező célkitűzéseket határoz meg, amelyekhez képest a különböző irányokat
meg kívánja szabni, hiszen az élelmiszerbiztonság fenntartása, a minőségi élelmiszer
előállítása, a fenntarthatóság, a foglalkoztatás mind-mind olyan célkitűzések, amelyek
tekintetében, úgy gondolom, Európa-szerte és Magyarországon is konszenzus van.

Ami a célkitűzéseket illeti, természetesen megfogalmazza, hogy milyen kihívások
keretében kell ezen célkitűzések érdekében dolgozni, itt az élelmezést, a környezet- és
klímaváltozást vagy éppen a területi egyensúly kérdését fogalmazza meg mint legfontosabb
kihívást. Ugyanakkor bele is helyezi a közlemény ezt a következő időszak munkáját a közös
agrárpolitika eddigi reformfolyamatába, tehát annak szerves részeként értékeli, és azt is
sugallja, hogy a bizottság a maga részéről a megújítás, a reform mellett áll, és ennek hangot is
ad.

Ha a reform irányát nézzük, amely ebben a bizottsági közleményben megfogalmazásra
került, alapvetően valamennyi, a közös agrárpolitika részelemét képező területre vonatkozóan
tesz megjegyzéseket. A legfontosabb, és amely a leginkább a következő időszak vitáinak
kereszttüzében álló kérdés, az a közvetlen támogatások kérdése. A közvetlen támogatások
esetében a bizottság nyitva hagyja ezeknek az újraelosztására, tartalmi megújítására
vonatkozó kérdéseket, néhány lehetőséget viszont kizár. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
a bizottság ebben a közleményben az úgynevezett flat rate kérdést nem támogatja, amely
tulajdonképpen a lengyel álláspontra reagál már most, a vitának ebben a korai időszakában.

Fontosnak tartom megemlíteni a méltányosság kérdését, amelyet megfogalmaz a
bizottsági közlemény, amely a közvetlen támogatások kifizetésénél fogalmazódik meg
általános rendezőelvként; ez egy olyan elv egyébként, amely ebben a megfogalmazásban
valamennyi tagállam, valamennyi tagállami érdekcsoport számára egy olyan fogalom,
amelybe belekapaszkodhat, hiszen a méltányosság kérdése vagy fogalma minden szereplő
számára mást és mást fog jelenteni. Éppen ezért talán számunkra is fontos, de nem feltétlenül
a legfontosabb kérdések egyike lesz.

Alapvetően a közvetlen támogatások esetében a bizottsági közlemény továbbra is
fenntartja azt, hogy erre szükség van, ugyanakkor differenciálna, differenciálna a most
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meglévő közvetlen kifizetési rendszerhez képest. Hiszen három szintet határoz meg a javaslat,
több javaslat van a bizottsági közleményben, de ebből a bizottság által kidolgozott és
leginkább támogatottnak tűnő javaslatban a közvetlen támogatások egy úgynevezett
alaptámogatásból állnának, amelynek a tekintetében számos olyan kérdés van, amely
valószínűleg komoly vitákat fog generálni. Gondolok itt arra, hogy felveti a támogatási felső
határ kérdését, felveti a foglalkoztatás kérdését, ugyanakkor ha továbbmegyünk, egy második
szintként az alaptámogatáson felül egy agrárkörnyezet-védelmi vállalásokon alapuló normatív
támogatási szint létrehozására tesz javaslatot, amely valószínűleg túlmutatna a kölcsönös
megfeleltetés mostani rendszerén, és valamiféle, a gazdálkodók által kötelezően elvégzendő
többletfeladatokat, többletvállalást jelentene. Egy harmadik szintet is meghatároz, amely a
kedvezőtlen adottságú térségek valamiféle finanszírozását vonná be az első pillér
finanszírozási rendszerébe, valamint amit fontosnak tartok még itt megemlíteni, az az, hogy
nem zárja ki egyes érzékeny ágazatok tekintetében a termeléshez kötés kérdését. Ez
Magyarország szempontjából mindenképpen fontos kérdés, és ezzel kapcsolatban szintén
kemény viták várhatóak, hiszen ha csak a közlemény megjelenése utáni német, általam ismert
német álláspontra gondolok, ott például az ilyen típusú termeléshez kötési opciók teljes
megszüntetése mellett száll például majd harcba tudomásunk szerint Németország. Itt például
érdekütközés várható.

Ezen kívül az anyag hangsúlyt fektet az úgynevezett kisgazdaságok kérdésére. Ebben
a kérdésben konkrétabb megfogalmazásokkal nem él, éppen csak azt hangsúlyozza, hogy ezen
gazdaságok tekintetében további támogatásokra van szükség.

A közös agrárpolitika a közvetlen támogatásokon túl számos más elemet is tartalmaz,
így a piaci intézkedések vagy a vidékfejlesztés kérdését. Ezek tekintetében újító típusú
javaslatok nemigen találhatók a közleményben, ezt megállapíthatjuk. A piaci intézkedések
esetében hangsúlyozza, hogy a meglévő eszközöket korszerűsíteni kell, adott esetben az
elavultakat el kell hagyni, és nem zárkózik el az újak megfogalmazásától, de ennél tovább,
ennél konkrétabb lépéseket a bizottság ebben az anyagban nem fogalmaz meg.

A vidékfejlesztés esetében elismeri, hogy a vidékfejlesztés eszközrendszere
nagymértékben hozzájárul mind az agrárágazat, mind pedig általában a vidéki térségek
gazdasági és környezeti fenntarthatóságához. Elvként tulajdonképpen rögzíti, hogy ha
módosítani kell a vidékfejlesztés jelenlegi eszközrendszerén, akkor érdemes a klímaváltozás
vagy a környezeti változások által támasztott követelményeknek jobban megfeleltethetővé
tenni. És megerősíti azt, hogy egyfajta hármas osztást továbbra is preferálandónak tart,
gondolok itt arra, hogy megtartaná a vidékfejlesztés területén egyrészt a versenyképességet
szolgáló intézkedéseket, az úgynevezett környezetvédelemhez kapcsolódó intézkedéseket és
azokat, amelyek a vidéki térségek esélyegyenlőségének erősítésére szolgálnak, tehát ami most
nálunk III-IV. tengelyként fut.

Fontos itt megemlíteni, hogy az a problémánk, amely az elmúlt időszakban fennállt a
vidékfejlesztés eszközrendszerénél, amely a strukturális alapokkal való nem tökéletes
összehangolás kérdését jelenti, a bizottság maga is megfogalmazza, hogy talán újra célszerű
lenne a programozás tekintetében jobban összehangolni, egyfajta közös stratégiai keretbe
terelni a vidékfejlesztési és az egyéb alapoknak a kérdéseit.

Számunkra nagyon fontos, és erre felhívnám a bizottság figyelmét, hogy foglalkozik
azzal az általunk is szorgalmazott kérdéssel, amely egyfajta európai szintű kockázatkezelési
rendszer irányába mutat. Az, hogy ez hogyan és miként működjön, ebben az anyagban
természetesen nem található meg; azt hangsúlyozza, hogy ennek WTO-kompatibilisnek,
jövedelemstabilizáló típusú rendszernek kell lennie. Számunkra örvendetes és pozitív
fejlemény, hogy a bizottság maga ezt már ebben az előkészítő fázisban is fontosnak találta.

Ahogy azt az anyagban önök is láthatták, és ahogy erre korábban utaltam, több verziót
fogalmaz meg maga az anyag. Ebből tulajdonképpen első olvasatra az látható, hogy kettő
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olyat tesz le az asztalra, amellyel érdemben nem foglalkozik, részletezni nem részletezi, talán
inkább mint szélsőséges álláspontokat mutatja be egyrészt az egyik oldalon a renacionalizálás,
a másik oldalon pedig a jelenlegi rendszer szinte változatlan fenntartásával, és kvázi
kompromisszumos, jövőbeli előremutató megoldásként mutatja be azt az előbb általam
röviden, tőszavakban bemutatott háromosztatú közvetlen támogatási rendszert, amelynek az
irányába javasolja a bizottság a jövőbeli munkát.

Alapvetően azt gondoljuk magyar részről, hogy ez az anyag a következő időszak
politikai, szakmai vitájához megfelelő alapot fog jelenteni, megnyitja azokat a kérdéseket,
amelyeket meg kell nyitni és amelyek egyébként valós tagállami érdekellentéteket takarnak,
ugyanakkor főbb célkitűzéseiben, alapelveiben teljes mértékben megegyezik a magyar
értékekkel és a magyar érdekekkel. Azt tudni kell, hogy megkezdődött a közleménnyel
kapcsolatos tanácsi vita, hiszen már most, a legutóbbi agrárminiszteri tanácsülésen Cioloş úr
bemutatta a miniszterek számára ezt az anyagot. A következő lépés a december 13-14-ei
agrárminiszteri tanácsülés, ahol talán már a szakmai mélységeibe is belemenve elindul az
ezzel kapcsolatos szakpolitikai vita. És nem véletlen, hogy itt vagyunk ezzel az anyaggal a
Mezőgazdasági bizottság előtt, hiszen folyik a kormányzati mandátum kialakítása a most
meginduló szakmai vitához, és ennek a kormányzati mandátumnak a kialakításához nagyon
fontos dolognak tartottuk, hogy a Mezőgazdasági bizottság is kifejthesse az álláspontját ezzel
a közleménnyel kapcsolatban, hogy megismerhessük ezt az álláspontot, hogy minél inkább
képviselni tudjuk a magyar érdekeket a következő időszakban.

Megismételném, bár részgondolatként elhangzott, de fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy Magyarország speciális helyzetben van azzal, hogy a következő félévben az elnökségi
feladatokat ellátja, hiszen egyszerre kell az érdekeit képviselni, és egyszerre kell
kompromisszumalkotónak lennie. Úgy gondolom, hogy ebben a munkában minden segítségre
szükség van, éppen ezért nagy tisztelettel várom a bizottság, illetve a bizottság tagjainak
álláspontját, javaslatait ezzel kapcsolatban.

Talán így tájékoztatásként és bevezetésként ennyit tennék meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok lehetőséget kérdés, vélemény
elmondására. (Jelzésre:) Ficsor Ádám jelentkezett elsőként.

Kérdések, hozzászólások

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, egy nagyon-nagyon színvonalas összefoglalóját hallgathattuk
meg a dokumentumnak. Akinek esetleg nem volt módja elolvasni, annak ez nyilván egy
nagyon jó lehetőség arra, hogy tudja, mi van benne. Ugyanakkor abban csak a reményemet
tudom kifejezni, hogy majd az előterjesztői zárszóban nem csak a dokumentum ismertetésére
kerül sor, hanem azon belül arra is kapunk valamennyi választ, hogy a magyar kormány a
tényleg nagyon világosan feltett kérdésekben milyen irányba keresi a megoldást, mik mellett
fogja letenni a voksát. Én arra biztatnám az államtitkár urat, még hogyha nincsenek is
kiforrott kormányzati mandátumok, álláspontok, de valamit ismertessen meg a bizottsággal,
hogy milyen irányba megy a gondolkodás.

Az alapelvek szintjén egyetértek azzal, hogy ez az anyag inkább kedvez
Magyarország, a magyar agrárstruktúra számára. Néhány részterületen nem, de fő irányát
tekintve ez az anyag nem nagyon rossz nekünk, azt minimum mondhatjuk. Szerintem a
munkahely mint fogalom még inkább középpontba emelését, összhangban egyébként a
kormányzati célkitűzésekkel, még lehetne erőltetni. Az élelmezésbiztonság részben
megjelenik, de szerintem arra is lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen Magyarország
adottságai lehetővé teszik, hogy ebben érdemi szerepet vállaljon. Ugyanakkor azt is látni kell,
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hogy ez az anyag önmagában féllábú, és amíg a pénzügyi keretekről nincsen vita és nincsen
információ, addig semmit sem ér, és addig igazi nagy dolgok nem dőlnek el - azzal együtt kell
majd tekinteni.

Ami a magyar elnökséget illeti, én arra biztatom a kormányzatot - természetesen értve
annak az óriási felelősségét és annak a munkának a mennyiségét, amivel az elnökség jár -,
hogy találja meg azokat a módokat és eszközöket, amelyeken keresztül a magyar érdekeket be
lehet csempészni, nyilván egy közösségi keretbe foglalva.

De akkor nézzük a konkrét kérdéseket, amelyeket szeretnék feltenni, részben
megfogalmazni az MSZP álláspontját, de még inkább feltenni és élezni ezeket a kérdéseket,
hogy ezekről beszéljünk, és ezekben hallgassuk meg a kormányálláspontot.

Az valóban nagyon jól látszik, ahogy az államtitkár úr is mondta, hogy ez a rendszer
neki fog menni a mai közvetlen kifizetéseknek. Míg a vidékfejlesztést szinte teljesen
érintetlenül hagyja, a piaci dolgokban meg még maga sem döntötte el, hogy mit tud csinálni,
nagyjából amit a WTO engedni fog, azt fogja csinálni - előre mondom, hogy az nem lesz túl
sok -, de ami a közvetlen kifizetéseket illeti, ott érdemi változás lesz. Ez már csak annál is
inkább így van, hiszen van ez a nagyon nehezen feloldható probléma, hogy a tagállamok egy
része egy rendszerben van, az SPS-ben, egy másik része meg egy más rendszerben van, a
SAPS-ban. Amikor az előző kormány erőltette az SPS-t, az érvek között egy nagyon fontos
érv volt, hogy jobb a régi tagállamokhoz hozzákötni magunkat, és oda tartozni, hiszen onnan
az átmenet az új rendszerbe - ismerve a politikai erőviszonyokat - valószínűleg jobb lesz. Ez
nem történt meg. Most nyilván itt vagyunk egy helyzetben. Ebből mi következik? Az látszik,
hogy nyilván inkább az SPS-hez fog hasonlítani az új rendszer, világossá teszi, hogy
támogatási jogosultságok lesznek benne, termeléstől szétválasztott támogatás lesz, és ami
miatt az SPS-t nagyon sokan ellenezték - zárójel: nekem is komoly ellenállásom volt ezzel
kapcsolatban -, hogy nagyon könnyen megteremthető az a helyzet, ami most egyébként pont a
földbérlet kapcsán jött elő, hogy olyan emberek, akik nem is a mezőgazdaságból élnek,
ügyesen jogokat szereznek benne ügyeskedéssel, így-úgy-amúgy, és aztán felveszik a
támogatást, anélkül, hogy bármit is tennének a mezőgazdaságban. Beszél az anyag arról, hogy
ezt majd valami módon meg akarja akadályozni, és a valódi gazdálkodáshoz kötni. Ebben mi
a kormány álláspontja, ezt fenntartja-e, és ezt hogyan látja megvalósíthatónak?

Ami az SPS-re való nem átállásnak a másik és igazán súlyos következménye - ahogy
én látom, erre az anyag nem ad választ, és ebben muszáj lesz a magyar kormánynak választ
adnia, legalábbis remélem, hogy akar a magyar kormány választ adni -, hogy azon állattartó-
ágazatok, amelyek most nemzeti kiegészítő támogatás formájában lehetőséghez jutottak -
húsmarha, juhászat és ilyen értelemben a tejágazat is -, azok a SAPS keretében, hogyha
kimegy a top-up ebből, akkor gyakorlatilag elveszítik a támogathatóságukat, ilyen értelemben
abban bázisunk nem lesz, és ez az anyag erről egy szót nem szól. Van-e erre koncepciója,
akcióterve a magyar kormánynak, és a magyar kormány úgy gondolja-e, hogy ezeket az
ágazatokat - húsmarha, juhászat, tejágazat - valamilyen módon az új közvetlen kifizetési
rendszerben is támogatni, segíteni kell. Ha még élesebben fogalmazok, akkor mondhatjuk-e
azt, hogy a magyar kormány csak olyan új rendszert fog elfogadni, amelyben ezek a
támogatások valamilyen módon a régi tagállamok, a SAPS-ot használó tagállamok számára is
fenntarthatóak…, bocsánat, az új tagállamok számára, mert a régiek számára ezek
értelemszerűen tovább fognak menni, az újak számára ez egy kérdés.

A következő kérdés a tagállamok közötti pénzelosztás. Itt én azt szeretném
megkérdezni - mert szerintem ez fontos egy ilyen nagy vállalkozás előtt, ami előtt a kormány
áll -, hogy mivel lennének elégedettek. Nem lesz flat rate, nagyjából egyébként… Hogy
mondjam? Szeretném világossá tenni azt, hogy nem akarjuk, nem szeretnénk ebben ilyen
ellenzéki populizmussal belehajszolni abba a kormányt, hogy márpedig itt duplázni kell a
Magyarország részére járó pénzt, értjük mi is, hogy Magyarország pont az átlagban van. A



- 27 -

magam válasza erre az, hogy az semmiképpen sem elfogadható, hogy ennél rosszabb
helyzetbe kerüljünk, és minden olyan helyzetet, amely előrébb visz minket ebben a
rangsorban, azt meg kell köszönni, és azt el kell fogadni.

Van egy nagyon kritikus, és azt hiszem, belpolitikailag is izgalmas kérdés: az anyag
hitet tesz a felső plafon mellett. Mi ebben a kormányálláspont? És ha itt is megkérdezhetem,
mi az az összeg? Azt hiszem, hogy lesz felső plafon, az nagyjából ennek az anyagnak a
szövegezéséből látszik, bár hozzáteszem, hogy persze a bizottság eddig szinte minden ilyen
reform-előkészítő dokumentumban hitet tett a felső plafon mellett, és még sohasem lett. De
mivel már itt ő maga is keresi a kompromisszumot a munkaerővel való korrekció miatt…, ez
a németek ellenállásán szokott megbukni, de ez most szerintem valószínűleg át fog menni. Mi
az a felső plafon, amit a kormány adott esetben elfogadhatónak tartana?

Szintén a közvetlen kifizetéseknél maradva világosan látszik - és ebben az államtitkár
úr is nagyon pontosan fogalmazott -, hogy a kistermelőkről szól az anyag, de semmit nem
mond arról, hogy ez mit jelent. Ha én jól értem, akkor ez elsősorban Lengyelországnak,
kisebb részben Magyarországnak, Romániának dobott lehetőség arra, hogy azoknak a, nem
tudom én, 2 eumés, 4 eumés - hogy hol húzzuk meg ezt a határt, ebben mindig éles viták
szoktak lenni -, tehát kisebb gazdaságok számára is teremtsen mechanizmust. Ezzel csak arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha ezt mi nem fogjuk kidolgozni, akkor ki fogják
dolgozni a lengyelek meg a románok magukra nézve, tehát ebben szerintem nagyon
proaktívnak kellene lenni, mert azért nem teljesen ugyanaz a helyzet ott, mint itt.

Végül az utolsó kérdésem a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban a termeléshez
kötésre vonatkozik. Számíthatunk-e arra, hogy a kormány ragaszkodni fog ahhoz, hogy
amennyire csak lehet, és a WTO engedi - az anyag nyit kiskaput ebbe az irányba, ezt szintén
jelezte az államtitkár úr, hogy lehetnek termeléshez kötött támogatások -, ezek
megmaradjanak, hiszen a vidék attól lesz élő, attól lesz működő, hogyha ösztönzés van arra,
hogy termeljen a gazda.

Sokkal rövidebb leszek, ígérem, a piaci és a vidékfejlesztési intézkedésekkel
kapcsolatban. A piaci intézkedésekkel kapcsolatban a bizottsági közlemény felveti az
intervenció meghosszabbítását, aktiválását. Remélhetjük-e azt, hogy a kormány ki fog állni a
kukorica, a búza, tehát a Magyarországot leginkább érintő termékek intervenciós
rendszerének működtetése, ahol megszűnt, visszahozatala mellett? Szerintem ebben az anyag
most nyit kiskaput, és kifejezetten ösztönöznénk a kormányt, hogy ezen a kiskapunk menjen
be, és próbálja elérni.

Ellátásláncról beszél az anyag, nem szól viszont semmit az anyag a szőlő-bor és a
zöldség-gyümölcs ágazatról, illetve a termelői szerveződésekről. Akar-e ebben Magyarország
felvetni kérdéseket, vagy azt gondoljuk, hogy a létező és elfogadott közös piaci szervezetek
nekünk megfelelőek. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szőlő-bor albizottság
kapcsán felvetődött annak a kérdése, hogy jól használja-e ki Magyarország a nemzeti
borítékját, milyen módon, de ezt gondoljuk-e tovább élő rendszernek? A piaccal kapcsolatban
pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az anyag továbbra is kerüli a sertés és a
baromfi kifejezéseknek a használatát. Elemi magyar érdek, hogy valamilyen formában ezek
az ágazatok is megjelenjenek. Ebben kifejezetten arra ösztönöznénk a kormányt, hogy ezt
vesse fel.

A vidékfejlesztéssel kapcsolatban két apróságra szeretném felhívni a figyelmet. Az
anyag mélyen hallgat a tagállamok közötti elosztásról. Nem akarok paranoid lenni, de
szerintem ezt úgy kell érteni, hogy a nagy tagállamok szeretnék ezt egy csendes ultiban
maguknak jól elintézni. Ebben szerintem nekünk hangoskodnunk kell. Nem szokott annyira
figyelem erre esni… Azon, hogy most hektáronként 100 euró vagy 105 euró jár-e, azon vérre
menő viták szoktak lenni, és közben arra nem szoktunk odafigyelni, hogy 100 millió eurók
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tudnak plusz-mínusz mozogni egy vidékfejlesztési boríték, keret elosztásánál. Javaslom az
erre való kiemelt odafigyelést.

És erdőről sem emlékezik meg az anyag, és erdőről sem szól érdemben az anyag.
Magyarországnak ebben olyan hagyományai, lehetőségei vannak, amelyeket szerintem
szintén nekünk kell felvetnünk.

Összefoglalva: szerintem akkor lesz sikeres a kormány, hogyha az összegben, a
rendelkezésre álló összegben relatív értelemben nem lesz csökkenés, vagy valamennyi
növekmény tud lenni; akkor lesz sikeres, hogyha a sertés és a baromfi meg tud jelenni; akkor
lesz sikeres, hogyha a most is futó állattenyésztési támogatások tovább tudnak menni; és
akkor lesz sikeres, hogyha az intervenció vissza tud jönni - szerintem ezekre kell lőni. Ez a mi
álláspontunk, ez a mi véleményünk, de nagyon-nagyon szeretném az államtitkár urat arra
ösztönözni, még hogyha nincs is hivatalos kormányzati mandátum, de legalább a vita szintjén
ezekre a valós és feltett kérdésekre mondja el, hogy a kormány milyen irányba gondolkodik,
hogyan képzeli kialakítani a nemzeti mandátumot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm. Mi is azt gondoljuk… Én magam részt
vettem 18-án, amikor Cioloş úr ezt bejelentette az Európai Parlamentben az ülésen, és ott egy
vitát indikált ezzel, és tudtam figyelni a tagállamok reakcióit erre az előterjesztésre, amely,
ahogy a helyettes államtitkár úr is mondta, az első hivatalos dokumentum, amely a vitát meg
tudja indítani. Az irányai egyértelműen jók, ezzel egyetértünk, többször fel lett sorolva, de a
mértékeknél nyilván látszik, hogy óvatosság van - gondolok itt mondjuk a családi
gazdálkodók szempontjára -, nem kezeli azt a kérdést, hogy birtokkoncentráció,
üzemkoncentráció zajlik Európában, és ennek a kicsik, a kihullók az áldozatai. Ezt azzal
intézi el, hogy bizonyos minimumkifizetéseket javasol, és a közvetlen kifizetéseknél a plafon
bevezetése is erre irányul.

Többször említi az anyag az aktív szereplőket, de nem sikerült még ezen az európai
parlamenti vitán sem kideríteni, hogy mit is ért a bizottság az aktív szereplő alatt. Ez nyilván
egy óvatos megfogalmazás lehet, és várja a vitát, hogy akkor mi lesz, és a vitából, a
visszajelzések alapján fogja definiálni, hogy mit is ért az aktív szereplők alatt. Ezt jó lenne
minél előbb tisztázni, vagy esetleg hogyha a helyettes államtitkár úr az Agrártanács üléséről
már tud erről valamit, mert biztos, hogy ez ott is felmerült, akkor ez fontos volna.

Ha mondjuk a nemzetközi összefüggéseit vagy hatását nézzük, igen, elhangzott már,
hogy a WTO-nak a kereteit túlságosan figyelembe veszi, vagy szóval érezhető, néha
kifejezetten írja is, hogy ezeket a kereteket figyelembe kell venni, és ezek a keretek
viszonylag kicsi mozgásteret adnak. Nem kezeli a fejlődő világba irányuló, az Európából
odairányuló exportdömping kezelését, ami, tudjuk, problémát okoz, persze ez nem az európai
gazdák kárára történik, de összességében egy igazságos világrendszernek kellene lennie - ezt
nem kezeli. Ennek megfelelően ha az úgynevezett élelmiszer-önrendelkezés értelmében
vizsgáljuk ezt a dokumentumot, akkor azt sem segíti, éppen azért, mert az európai gazdákat
viszont magukra hagyja a nemzetközi versenyben, és itt gyakorlatilag feláldozza ezt a WTO,
az európai ipari és szolgáltatói exporttevékenység oltárán. Ez ebből is érezhető, ez korábban is
így volt.

Nagyon helyesnek tartjuk, ahogy említettem, a plafon bevezetését. És amikor itt arról
van szó, hogy a tagállamoknak jutó versenyben melyik alternatíva fog nyerni, ez
természetesen nagyon fontos, és biztos, hogy ebben egységesnek kell lennünk a
parlamentben, a frakciókban, a magyar parlamenti pártoknak egységesnek kell lenniük abban,
hogy az alapvető érdek, hogy minél nagyobb összegeket sikerüljön hazánk számára
megkapni, igen, itt a nagyok játékában. Ugyanakkor viszont arra is fontos figyelni a vita során
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vagy a tanácsüléseken és minden fórumon, ami erről lesz, hogy mekkora mozgásteret ad majd
az egyes tagállamoknak, így Magyarországnak arra nézve, hogy a ma már említett
birtokpolitikai célkitűzéseket meg tudja valósítani - ez azért egy nagyon kreatív és nagyon
keskeny ösvényt jelöl ki a magyar kormány számára. Hogy birtokpolitikai prioritásai vannak a
kormánynak, azt ismerjük, és többségében mi a Jobbik részéről ezzel egyet is értünk.
Ugyanakkor viszont ezt úgy kell megvalósítani az országnak szerzett minél nagyobb előny
keretein belül, hogy ezeket a birtokpolitikai intézkedéseket meg tudjuk valósítani. Ez nagyon
kreatív munkát igényel, és erre is érvényes az, hogy a részletekben lesznek elrejtve azok a
lehetőségek, amelyek erre módot adnak.

Tévesnek tartjuk a jelentés vagy a közlemény azon megállapítását, hogy a piac jól
szabályozza a mezőgazdasági termékek értékesítésének a kérdését. Mi azt gondoljuk, hogy
esetleg a magyar álláspont is mehetne abba az irányba, hogy piacszabályozásra, a piacnak
valamilyen szabályozására van szükség. Ennek az egyik eszköze elhangzott Ficsor
képviselőtársam részéről az intervenció vonatkozásában - igen, mintha nyitott lenne a
közlemény arra, hogy ennek a visszaállítására vagy a módosítva visszaállítására nyitott.
Ugyanakkor viszont ugyancsak a piacszabályozási eszközöknél jó volna, hogyha a magyar
kormány álláspontja arra is irányulna, hogy a kvótarendszert ne szüntessük meg. Tudjuk,
hogy elég keményen kőbe van vésve, hogy 2015-től a tejkvótarendszert meg akarja szüntetni,
de ennek megszüntetése megint a piac liberalizációja felé hatna, és az nekünk biztosan nem
volna kedvező. És más piacszabályozási eszközöknek a hangsúlyozását vagy akár új elemek
betételét szintén javasoljuk a kormánynak meggondolásra.

Úgy gondoljuk, hogy nem védi kellőképpen az európai biodiverzitás kérdését.
Mondjuk hogyha a probléma végéről indulok el, akkor mondjuk a méhpusztulásban ez
nagyon nyilvánvalóan meglátszik, ezzel az Európai Parlament is többször foglalkozik. A
méhpusztulások olyan méretűek már Európában, hogy ezzel valamit tenni kell, mert hogyha
ezt a tendenciát nem állítja meg a közös agrárpolitika és persze minden más eszköz, minden
más erő, amelynek eszköz van a kezében, akkor ez egyszerűen a gyümölcs-zöldség-, de a
szántóföldinövény-ágazat vonatkozásában is jelentős terméskieséseket fog eredményezni, és
bizony olyan kutatások vannak az EP asztalán is, hogy ez a vegyszerek túlhasználatának, és
ahol a GMO kérdésében kevésbé szigorúak, mint amilyenek mi vagyunk hála istennek, ott a
méhpusztulás a GMO-nak is … És nyilván a méh csak egy indikátor ebben a vonatkozásban,
fontos gazdasági ágazat a méhészet, de az csak a biodiverzitás csökkenésének az indikátora,
mert mondjuk a lepkék vagy más rovarok számának a csökkenését nem tudjuk ilyen pontosan
követni. Ezt tehát nem kezeli, talán csak a lózungok szintjén, amit persze lehet később
megtölteni tartalommal, hogyha figyelünk erre, tehát a biodiverzitásra.

Nem világos a közleményből, és szerintem itt egy magyar állásponttal közre kell
működnünk abban, hogy ez világosabb legyen, hogy most akkor milyen mezőgazdasági
modell is az, amit fontosnak tart. Itt a családi gazdaságokra alapuló, munkahelyteremtő… A
munkahelyteremtést nagyon helyesen fontosnak tartja. Tavaly, amikor Morvai Krisztina, a
Jobbik európai parlamenti képviselője felvetette a 2011-es költségvetési vitában ennek a
bizonyos társadalmi keresztmegfelelés mint új fogalomnak a bevezetését, akkor az itthoni
sajtó is teljes erőből nekiment ennek az elképzelésnek. Örömmel látjuk, hogy ez most
megjelenik a 2013 utáni KAP-előterjesztésben is, hogy igen, a termőfölddel, a
mezőgazdasággal, annak a munkahelyteremtő potenciáljával kell valamit kezdeni, és ez a
javaslat akar is vele valamit kezdeni. De ezt csak úgy tudja megvalósítani, hogyha
birtokpolitikai szempontból egy kicsit világosabb irányt szab meg. És itt számunkra, de ha jól
érzékeljük, akkor azért a kormány számára is prioritás, hogy a családi gazdaságok, a családok
által megművelt mezőgazdaságnak, a családok szerepének adna nagyobb hangsúlyt, mert az
kimutathatóan munkahelyteremtő. És tudom, hogy ez a vita sokszor visszatér, és elsősorban
Gőgös képviselőtársam véleménye szokott itt lenni, hogy most akkor kapával műveljük-e a
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földet. Nem erről van szó. Amikor a mezőgazdaság multifunkcionalitásáról van szó, akkor
arról van szó, hogy egy gazdaság, egy adott gazdálkodó, kisebb vagy nagyobb, ne csupán
ipari inputokkal, tehát holttőkével, ami valahol másutt teremt munkahelyet, mondjuk a
gépekre, vegyszerekre gondolok itt, hogy nem csupán holttőkével művelje a földjét, hanem az
értékláncban menjen tovább az alapanyag-termelésnél, és így tudjon munkahelyet teremteni.
Tehát ez a földterületeknek a munkahelyteremtése. Tehát ebben az irányban ugyan irányt ad,
és a vitára teszi a megoldást, de éppen azért, mert tudjuk, hogy itt egy mozgásban lévő
rendszerről van szó, én azt gondolom, hogy a kormánynak az agrárpolitikai, birtokpolitikai és
egyéb prioritásait ebben a vitában erősen hangsúlyoznia kellene, hogy itt akkor a
munkahelyteremtő, a nagyobb munkahelyteremtő képességgel rendelkező családi gazdaságok
és azok összefogásai az, ami részünkről prioritást kell hogy élvezzen.

Köszönöm szépen, én ezt szerettem volna elmondani és hozzátenni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adom át az ülés vezetését, hozzá szeretnék szólni.

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót az elnök úrnak.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez kapcsolódva talán
néhány üzenetet, javaslatot is hadd fogalmazzak meg a kormány felé! Tisztázzuk: vannak
olyan tagországok, amelyek semmiféle támogatást nem javasolnának 2014 után, ez az angol-
svéd-dán tengely. Tehát akkor kezdjük az alapoknál! Mi igenis abban vagyunk érdekeltek,
hogy a közösségi forrásokból továbbra is legyen támogatása az egyes tagországoknak, és azon
belül továbbra is maradjon meg az úgynevezett I. és II. pillér. Azt hiszem, hogy ez az alapja,
és utána kezdjük részletezni, hogy mit is szeretnénk tenni.

Azt gondolom, hogy az I. pillér mellett a II. pillérben is elég jó jártasságot szereztünk,
ez a vidékfejlesztéshez kapcsolódó pillér. Ha jól tudom, a régi tagországoknak a II. pillérhez
kapcsolódó kifizetései egész minimálisak, alig érik el a 10 százalékot, néhány százalékot
érnek el; az utóbb csatlakozott országok ebben egész jelentős jártasságra tettek szert. Én tehát
úgy gondolom, hogy a II. pillérhez kapcsolódó érdekeink elég jelentősek. Ha netán
tisztázódik, hogy I. és II. pillér létezik, akkor lehet belülről boncolgatni egy kicsit, hogy
melyek azok az irányvonalak, amelyek mentén haladnunk kellene.

Biztosan érdemes azt megnézni, hogy mi az, amivel mindenféleképpen egyetértenénk,
tényleg csak címszavakban, egyáltalán a magyar adottságok figyelembevétele mentén.
Megfogalmazza az előterjesztés, amivel én is egyetértek, hogy döntő mértékben,
nagymértékben talán számunkra elfogadható vitaalapnak tekinthető a benyújtott verzió; innen
tudunk olyan irány felé menni, kicsit csiszolva, az uniós elnökségünket is bevetve - mert be
kell vetni, ne legyünk mamlaszok, mindenki megcsinálta annak idején, amikor elnöklője volt
az Uniónak, hogy az akkor éppen aktuális saját nemzeti problémáját, ami az Unióval vitatott
probléma volt, azt kőkeményen bevitte, és élvezte azt az éppen adott szituációs lehetőséget,
hogy ő irányítja, irányozza meg az egyes kérdéseknek a súlyát. Nyilvánvaló, hogy
lehetetlenséget nem lehet kívánni, még akkor sem, hogyha netán majd mi fogjuk fél évig az
elnöki pozíciót betölteni, de pontosan tudjuk, hogy 2011 I. félévében lesz majd a részletes
szakmai álláspontok összecsiszolása, kidolgozása. Tehát ebben akkor mégis csak lesz egy
olyan helyzetünk, hogy ennek az egésznek a koordinálása ránk lesz bízva.

Itt az az előterjesztési gondolat, amely tisztázza, hogy az Európai Unió élelmezésének
és élelmiszerbiztonságának a kérdése alapvető, nekünk is az az adottságaink révén. Nem sok
olyan uniós tagország van, amely az adott ország teljes területéből ilyen nagyságban tud
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bevonni mezőgazdasági művelés alá területet. Nyilvánvaló, hogy ebből adódik, hogy az egész
élelmezés kérdése és az ehhez kapcsolódó élelmiszerbiztonság kérdése, amit az előterjesztés
is megfogalmaz, az nekünk kedvező. Úgyhogy erre figyeljünk oda, hogy Európa nehogy
elvessze ezt a pozícióját mint potenciálisan a legkomolyabb élelmiszertermelő; egyben
élelmiszerimportőr is az adott problémák miatt, amelyek a WTO-szerződésekig hatnak ki, de
ezt majd az Uniónak önmagának kell megszerveznie, hogy hogyan kezeljük a harmadik
országból érkező és számunkra nem mindig megnyugtató biztonságú élelmiszereket.

Ami itt a magyar állásponthoz kapcsolódhat az élelmiszerbiztonság területén, és
kőkeményen és egyhangúlag kapcsolódik egyelőre a minden párt által támogatott GMO-
mentes Magyarország üzenetéhez. Ezt rögtön fel kell fűzni, mert itt eljutunk egy olyan
kérdésig, amit itt feszegetünk, hogy a fogyasztónak joga van tudni, hogy mit fogyaszt, tehát a
GMO-termékek jelölésének a kérdéséig is könnyű szerrel eljuthatunk, amit majd az Unióval
kell megbeszélni, hogy tisztázzuk, milyen egyértelmű jelölés alapján látja a fogyasztó, hogy
ez az élelmiszer tartalmaz GMO-származékokat, avagy attól mentes. De ez pontosan jó
nekünk az élelmiszerbiztonság általános irányelveinek az uniós szintű megfogalmazásában, és
innen már csak egy lépés a miáltalunk vallott GMO-mentesség. És - mint említettem - az a
marketingüzenet, hogy márpedig Magyarország tiszta agrárkörnyezetben termel tiszta
élelmiszert, más országok meg ilyet nem tudnak; lehet, hogy tudnak, de mi azt mondjuk, hogy
nem tudnak, kész, ez a mi márkajelünk.

Nyilvánvalóan abban a kérdésben, ami itt a magyar foglalkoztatáshoz kapcsolódik,
közismert a kormány elég dinamikus elképzelése, a tíz év alatt 1 millió új munkahely
teremtése, ebben a mezőgazdaságnak véleményünk szerint szerepe van. Ha ezt az Unió is
látja, akkor ennek a mentén induljunk el! Netán ha ez a feldolgozás felé megy, netán az önálló
gazdaszervezetek által a forgalmazói lánc felépítése felé, kikerülve a jelenleg zsákutcás - én
így nevezem - multinacionális, nagy elosztórendszereket, akkor ez nekünk megint egy
ugródeszka, hogy a foglalkoztatás csak ebbe az irányba mehet, hogy akkor a feldolgozás, és
erre majd legyünk szívesek forrásokat találni, a feldolgozóipar ilyen értelmű megmozdítására
legyünk szívesek forrásokat találni uniós szinten, mert ez vezethet még a foglalkoztatás
bővítéséhez, és, mondom, netán a kereskedelembe való belépéshez is.

Az az üzenet, amely megfogalmazódik, számunkra szerintem nagyon kedvező, hogy
az értékesítési árak hektikussága, véletlenszerű, ugrásszerű változása évről évre, az iszonyú
kiszolgáltatottá teszi a gazdákat. Erre alkalmazzon valamilyen szűkítést, ezt a
véletlenszerűséget - ami egyben a gazdálkodók kiszolgáltatottságát is jelenti sajnos a fölötte
álló feldolgozó- vagy kereskedelmi láncolatok miatt -, ezt a kiszolgáltatottságot, ezt az
árakban megjelenő véletlenszerűséget tompítsuk. Hogyha azt tartalmazza az előterjesztés,
hogy ők is figyelnek erre, és látják, hogy ez gond, akkor legyünk szívesek erre akár az uniós
szabályozás keretein belül eszközt találni. Az elmúlt időszakban próbálkoztunk - ezt
nyugodtan mondhatom többes számban - akár a magyar áruk védelme érdekében, akár a
kiszolgáltatottság tekintetében, és nem nagyon láttuk, hogy a nagy nemzetközi szervezetek,
hálózatok ebben komolyan vették volna az akkori kormány és a parlamenti többség
vélekedését, most is próbálkozunk, de hogyha ezt netán uniós szintre tudnánk kiterjeszteni,
azaz egységes szabályozást, netán tisztességes kereskedői magatartásról szóló kódexet, amit
egységes uniós szinten fogadhatnánk el, hogy mindenki tudja, a 27 tagország összes
kereskedőhálózata, hogy ez a minimális etikai szabály, amit be kell tartani, és ezzel
csökkenteni azt a véletlenszerű ár-ugrabugrálást, ami kiszolgáltatottá teszi a gazdákat, akkor
mi ennek nagyon örülnénk, ha ez a mondat megnyitná a lehetőséget arra, hogy netán egy
egységes uniós etikai kódexet, mondjuk a tisztességes kereskedői, forgalmazói magatartásra,
hogyha elindulhatunk ezen a logikán.

Nyilvánvaló, hogy nekünk nagyon érdekünk a környezet- és a tájgazdálkodás, ezt az
előttem szólók többször kijelentették. Ez nemcsak a GMO-mentesség megőrzése, hanem a
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biológiai alapjaink védelme és egyben a biotermékek - amelyek előállítására Magyarország
igazán alkalmas -, ennek a további területi növelése nagyon komoly munkaerő-felvételt
jelentene, hiszen közismert, hogy ezen termékek a legmunkaigényesebbek általában.

Iránymutatásban szerintem nekünk nagyon kedvező - a pontos megfogalmazást most
nem tudom, nem idézem; lehet, hogy nem pontos, akkor elnézést, csak így mondom - a
természeti katasztrófák, vis maior helyzetek kárenyhítési alapjának a megjelenítése. Én azt
gondolom, hogy ez Magyarország számára igen-igen fontos. Nem kell senkinek elmondani a
jelenlegi év árvízét, belvizét, a tavalyi év aszályát - nem is folytatom, mindenki tudja, miről
beszélek -, és ha európai uniós szinten tudnánk készíteni egy ilyen alapot, ahogy az
előterjesztés sugallja ezt, akkor ezt nekünk nagyon kell támogatnunk. És azt is, hogy a piaci
intervenciós eszközök egyelőre érdekében állnak a magyar gazdálkodóknak, itt külön akár a
sok ismert gabona-alapanyag jelentős magyarországi termésmennyiségére, de akár az
exporttámogatás és további kérdések helyeslésére.

Ami óvatosságot kellene hogy igényeljen részünkről, az a nem pontosan kifejtett
alaptámogatás mellett egyéb szabályozók melletti nemzeti vagy netán uniós támogatás
kérdése. Itt fel tudunk sorakoztatni olyan támogatási elvet, amellyel egyetértenénk - a
kedvezőtlen adottságú térségeknek külön támogatás, csak egyet említenék; sok alany lenne
Magyarországon, akit ez pozitívan érintene -, de olyat is tudunk mondani, ami az úgynevezett
renacionalizáció, a saját nemzeti költségvetésből való pótlólagos támogatásnak az elméletét
jelenti, ami veszélyezteti a mi pozíciónkat. Itt magyarul arról van szó, hogy egyes felvetések
szerint ezt úgy is lehetne majd a későbbiekben működtetni, hogy van egy alaptámogatás az
Unióból, közös pénzforrásból, és megengedő lenne az Unió törvénykezése, hogy aki,
bocsánat, amely tagország úgy gondolja, hogy a saját gazdálkodói körének további támogatást
szeretne adni, az ezt az adott ország nemzeti költségvetéséből tegye meg. Ez egy végtelenül
veszélyes logika ránk nézve, az utólag csatlakozott országok mindegyikére nézve, amelyek
félelmetes tőkehátrányban és nemzeti költségvetési hiányban szenvednek, GDP-erő
hátrányban, és még mindent mondhatnék. Magyarul az utólag csatlakozott országok
költségvetése messze nem áll úgy, hogy a nemzeti költségvetési forrásból netán elméletileg
adható pénzt oda is tudná adni - nem tudja. Erről vitatkoztunk három éven keresztül a top-up
tekintetében, most is vitatkozunk róla - láthatjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tehát egy
nagyon komoly gond lenne, hogyha ennek teret adnánk, ha ez netán megengedhető lenne.

Én azt gondolom, hogy ha ezeknek a kérdéseknek a mentén talán a francia-német
tengely… Bár nem velünk együtt csatlakozó országokról van szó, de a termelési struktúrájuk,
a sokszereplős mezőgazdaságban érintett termelés majdnem ezt a logikát viszi közelebb a mi
álláspontunkhoz.

Ficsor Ádám kinyitott itt egy témát, a szőlő-bor kérdését. Igen, de itt akkor visszább
kell nyúlni, hogy az a reform, amit Mariann Fischer Boel beterjesztett, és esszük-isszuk-
szidjuk körülbelül, ami történt, azt újragondoljuk-e. Az ettől a fejezettől majdnem hogy
teljesen eltérő kérdés, mert itt akár megnyitni, hogy 2013 után bárki minden telepítési
jogosultság nélkül is telepítsen, ez az egyik előterjesztés… Jelenleg ez élő szabály, tehát
felszabadulnak a telepítési korlátozások, nekünk ez kedvező-e? Szerintem nekünk,
Magyarországnak nem kedvező, ez az én véleményem. A franciák is ennek mentén mennek.
És azt gondolom, olyan kérdések is, hogy a kivágási vagy netán telepítési támogatások hogy
állnak arányban egymással, ebben is tudhatunk okosan viselkedni, különösen a telepítési
támogatások esetleges fenntartása területén, ami most meg fog szűnni, 2013-mal kivezetésre
fog kerülni, miközben minimum 20 ezer hektár telepítési jogosultsága maradt meg jelenleg
Magyarországnak, amit az európai uniós szabályok szerint mi felhasználhatnánk, de telepítési
támogatás nélkül ezt nem fogjuk felhasználni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz elég szőlő-,
boralapanyagunk a magyarországi fogyasztás kielégítéséhez, magyarul automatikusan
borimportra fogunk szorulni. Tehát ebben a kérdésben van logika, csak sajnos él ma egy



- 33 -

úgynevezett szőlő-, borreform törvény, amely 2013-ig hat. Akkor emellett, ezzel
párhuzamosan lehet hogy fel kell fűzni az érintett szőlőtermelő tagországokat, hogy esetleg a
KAP-reform keretén belül nézzük meg, hogy milyen újragondolásnak kellene megtörténnie a
jelenleg élő szőlő-, borreformmal kapcsolatosan.

Én a magam részéről ezeket a fő irányvonalakat szerettem volna elmondani, egyáltalán
ha már hozzászólásra van lehetőségem, már olyan értelemben, hogy annak külön örülök, hogy
együttesen kezdeményeztük, hogy a bizottság hallgassa meg a kormány vélekedését,
előterjesztését, és a kormány hallgasson meg bennünket, a parlamenti pártokat, hogy mi
magunk milyen útravalót szeretnénk adni a kormánynak. Ha jól tudom, talán 8-áig kell az első
összefoglalót megtenni, de a következő, a decemberi ülésre a miniszter úrnak már
mindenféleképpen egy elég markáns állásfoglalással kell a miniszteritanács-ülésen
megjelennie. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Visszaadom a szót az elnök úrnak.

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

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre:)
Szabó Rebekának, utána Jakab Istvánnak adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót. Én csak egészen röviden a fő
keretekhez szeretnék hozzászólni. Egyrészt azt már többen elmondták, hogy az ebben az
anyagban megjelenő irányok alapvetően jók, és a mi elképzeléseinkkel, az LMP-ével és, úgy
látszik, a kormányéval is összhangban vannak a vidékfejlesztés tekintetében, és ez jó. Bár
ezek szerintem meglehetősen ambiciózus célok, és őszintén szólva nem látom még azt, hogy
ekkora mértékű…, tehát hogy szeretnének vigyázni a környezeti erőforrásokra, a
biodiverzitásra, ez nagyon jól hangzik, csak még nem látom azt, hogy ezt pontosan hogyan
fogják ennek a közös agrárpolitikának a keretében megvalósítani. A részletek nyilván erről is
sokkal többet fognak mondani.

Alapvetően azt gondolnám nagyon fontosnak, hogy úgy tűnik, megmarad a két pillér.
Alapvetően nekünk szerintem mindenképpen a II. pillérre - tehát amiből a komplex
vidékfejlesztési célokat lehet finanszírozni - kellene nagyobb hangsúlyt helyeznünk, erre
kellene több támogatást kapnunk.

Felmerült itt a kifinanszírozás, tehát a tagállami finanszírozás kérdése is, és nem
tudom, nem lehetne-e esetleg feldobni egy olyan ötletet, hogy egy olyan tengelyt alakítsanak
ki ebben, amiben az Európai Unió szinte a teljes igényt finanszírozza, hogy valóban ne kelljen
a tagállami finanszírozásra hagyatkoznunk - mert az a mi esetünkben igen kellemetlen lehet -,
akár annak árán is, hogy az I. pillérre kevesebbet kapunk, mert én azt gondolom, hogy azokat
a célokat, amelyeket az anyag megfogalmaz, meg azokat, amelyeket általában a kormány
emleget, az I. pillér közvetlen kifizetései nem igazán szolgálják, azt sokkal inkább a II. pillér
szolgálja. És természetesen ilyen értelemben azzal is egyetért az LMP, hogy ezeket a
közvetlen kifizetéseket egy felső korlát határolja majd be. Tehát mi ezeket alapvetően
degresszívként tudnánk elképzelni, hogy bizonyos birtokméret fölött ne is járjon további
emelkedés.

Már csak egy apróságra szeretném felhívni a figyelmet, bár ennek a konkrét
megvalósítását még nem néztem meg, de nagyon jó lenne, ha a komplex vidékfejlesztési
célokon belül különösen oda tudna figyelni a kormány a hazai magas természetességű gyepek
támogatására, illetve az extenzív legeltetésnek a támogatására. Mert azt gondolom, hogy ha
nem a szántóföldi növénytermesztést nézzük, akkor ez még egy olyan mezőgazdasági forma,
amelyre Magyarországnak kifejezetten jó adottságai vannak, nagyon jó lehetőségei vannak,
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megvannak hozzá azok az őshonos állatok, amelyekkel ezt a fajta extenzív legeltetést lehet
végezni, és ezeknek nagyon magas biodiverzitás és egyéb, természeti erőforrás értéke is van.
Tehát jó lenne, ha erre valahogyan oda tudnának figyelni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem szívesen
teszem, de mégis engedjenek meg egy reagálást! Ficsor Ádám képviselőtársam felvetette itt
az SPS körüli vitát. Nem akarom kinyitni ezt. Azt gondolom, hogy talán vissza kell utaljak az
állattenyésztés kapcsán is arra, ami megvalósult: ez a történelmi bázis ügye. Európában
egyedülálló módon mi képesek voltunk a történelmi bázist egy esztendőre alapozva bevezetni.
Gondolom, ha az SPS bevezetésre került volna, ott is egyedülálló módon sikerült volna egy
igazi magyar modellt kialakítani, ami, azt hiszem, most igen komoly fejfájást okozna nekünk.
Tehát nem szeretném ezt kinyitni, és pontosan azért hoztam ezt szóba - részemről többet nem
hangzik itt el -, mert ha itt most a szakma, a parlamenti pártok nem lesznek képesek egy stabil
magyar álláspontot kialakítani, akkor komoly gondban leszünk. Erre akartam ráirányítani a
figyelmet. Nem lehetőségünk, kötelességünk nagyon alaposan átgondolni.

Amiben, gondolom, jelentős vita nem volt közöttünk, és jó szívvel ajánlhatjuk a
kormány figyelmébe is, az a közös agrárpolitika fenntartása. Mindenképp indokoltnak tartjuk
hangsúlyozni, hogy a velünk együtt csatlakozott országok - a velünk együtt csatlakozott
országok - még jelenleg sem érték el a régi tagállamok támogatottsági szintjét, nem beszélve
egyébként azokról a praktikákról, amikkel ők rendelkeznek, amiket ők alkalmaztak, a külön
támogatási jogosultságunknak a megszerzése. Tehát elemi érdekünk, hogy a következő
ciklusban, a következő hét esztendőben legalább azt a támogatottsági szintet el tudjuk érni,
amit ők eddig élveztek, hogy a közös agrárpolitika keretén belül ezt a velünk együtt
csatlakozott országokkal közösen egy ciklusban el tudjuk érni, és ezt tudjuk használni. Ez az
egyik, amit szerettem volna aláhúzni.

A másik kérdés az I. és a II. pillér ügye. Azt hiszem, hogy még nagyon komoly
értelmezésre vár, egyáltalán az anyagból sem tűnik ki igazán, hogy itt most mi az Unió
álláspontja. Az állatjóléti támogatásokkal, környezetvédelmi, környezetbiztonsági
támogatásokkal kapcsolatban szeretném aláhúzni, hogy ez alapvető az állattenyésztés
szempontjából, és igazán ez a kulcsprobléma, hogy amíg az Unión kívül… Mi a lényeg? A
lényeg az, hogy az Unió - ahogy az anyagból is kitűnik - nyitni akar, még inkább ki akarja
nyitni a piacokat, hivatkozik a világ élelmiszerhiányára, hivatkozik arra, hogy hatalmas
felelősséget érez az Unió. Mi is érezzük. De erre a válasz ne az legyen, hogy tönkretesszük az
uniós gazdákat, mert mi elegánsak akarunk lenni a világ szemében. Nem. A harmadik
országokból az Unió területére bekerülő állati termékek esetében az előállítás körülményeit
ott kell vizsgálni, ahol az előállítás történt. Ha bennünket állat-egészségügyi, állatjóléti,
állathigiéniai, nyomon követési előírásokkal, sőt ezek szigorításával sújtanak, akkor szerintem
egyértelművé kell tenni a bizottság számára, hogy ezek a követelmények akkor a
versenytársainknál, ahonnan most behozzuk - ahol nemcsak az előállítás más, nemcsak a
biológiai feltételek mások, hanem egyébként az eltérő gazdasági helyzetben, az eltérő ár- és
eltérő adózási viszonyok között állítják elő a termékeket -, ott legalább ezeket a feltételeket
határozzák meg és írják elő. Ez nagyon fontos, mert egyébként az állattenyésztést, bármilyen
támogatást akarunk is kitalálni, akkor sem tudjuk fenntartani az elkövetkező időszakban,
ugyanis most ebben az anyagban az került megfogalmazásra nagyon egyértelműen, hogy
nyitnak, a globalizáció teret nyer, ugyanakkor az előírásokat pedig csak ránk nézve akarják
kötelezővé tenni.

A vidéki foglalkoztatás. Az anyag nagyon egyértelműen, nagyon tisztán hivatkozik
arra, hogy növelni akarja a vidéki foglalkoztatást, hogy helyben akarja tartani az embereket.
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Igen ám, csak ugyanakkor - elhangzott már, csak ismételni szeretném - nem biztosít jelentős
forrásokat az erdőtelepítésre, az erdősítésre. Most nyilván nem az erdész barátaimnak akarok
szívességet tenni ezen álláspontom megformálásával, de úgy is, mint az Erdészeti albizottság
elnöke határozottan szeretném jelezni, hogy ne csak szavakban kerüljön megfogalmazásra az
Unió részéről, hogy mennyire fontos az egészséges környezet, meg hogy a közjó
szempontjából mennyire fontos az erdőtelepítés, hanem akkor ahhoz bizony jelentős
forrásokat is kell hogy tartalmazzon a büdzsé.

Elmondta az elnök úr, én csak aláhúzni szeretném: az anyag beszél a termelés
biztonságáról, beszél bizonyos garanciákról, de nem látjuk az intervenciót, és nem látjuk a
termelés biztonságának a megteremtését, amit pedig nagyon hiányolunk, az az, hogy az
öntözéssel összefüggésben szinte nincs róla szó. Ha valamelyik tagállamnak, nekünk,
Magyarországnak elemi érdeke az, hogy az öntözés az elkövetkező időszakban a kiemelt
szempontjaink között szerepeljen, a prioritások között szerepeljen egyrészt a klímaváltozással
összefüggésben - ár- és belvízvédelem -, másrészt pedig az öntözés tekintetében, tehát a
vízkormányzás elvének az alkalmazása kapcsán mindenképpen indokolt. Ezt nagyon
javasolnánk a kormány számára, hogy ezt mindenképpen kiemelten kezeljék.

Azt gondolom, hogy még a vita kezdetén vagyunk, nagyon jónak tartom, hogy a
bizottság a napirendjére tűzte ezt az anyagot, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező
időben még több alkalommal találkozunk a kormány képviselőivel. És ha egyetlen dolgot
kérhetek, akkor azt kérem, hogy a nemzeti érdekeinket nagyon határozottan fogalmazzuk
meg, mert mint soros elnök Magyarország a fél év alatt csak akkor tud eredményesen fellépni,
ha az általa felvetett kérdésekben minimum nemzeti konszenzus van, és az átmegy a sajtón is
- mert azért Magyarországra most kiemelten figyel a világ, nemcsak Európa, hanem a világ is.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel nem látok további felszólalót, megadom a szót az
államtitkár úrnak, hogy a felvetett gondolatokra reflektáljon.

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Valóban szinte az agrárpolitika minden szegmensét érintettük, hiszen a
közös agrárpolitika valamennyi, az agrárágazathoz és a vidékhez kapcsolódó kérdést érinti.
Ahogy az elhangzott, és ahogy azt önök is tudják, kormányzati álláspont pillanatnyilag
valóban nincs, tehát nincs kormányzati mandátum, sőt maga a tárca politikai vezetése is ma
este fogja majd tárgyalni ezt az anyagot. De igyekszem mindenképpen hangsúlyozni, hogy
részben sok esetben még a saját szakmai álláspontomat tükröző, de alapvetően, úgy
gondolom, a nemzeti agrárpolitikai érdekekkel összhangban lévő mostani tudásomat és
álláspontomat vagy módosító indítvány álláspontot tudom elmondani. Örömmel tapasztaltam
azt, hogy a bizottság tagjai maguk is a tárgyaláshoz megfelelő kiindulási alapnak tartják ezt a
dokumentumot. Ez mindenképpen egy olyan üzenet számunkra, amely fontos.

Valóban részben magyarázza egyébként az anyag - bizonyos tekintetben -
elnagyoltságát az, hogy a budget, tehát a költségvetés kérdése egy ettől elkülönült, ezzel
párhuzamosan zajló tervezési folyamat, amely sajnálatos módon valóban elkülönítetten megy,
és alapvetően fogja befolyásolni majd a közös agrárpolitika pénzügyi keretrendszerét. Nem
véletlen, azt hiszem, hogy jelenleg ez a közlemény ilyen tartalommal bír, hiszen ennek
tartalommal való feltöltése nemcsak a tárgyalásoktól fog függeni, hanem a következő
időszakban, ahogy haladunk a 2013 utáni költségvetés kérdéseivel, ez is jelentős mértékben
befolyásolja. Alapvetően természetes, hogy a magunk részéről, kormányzati részről a közös
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agrárpolitika pénzügyi eszközeinek fenntartásában, esetleges növelésében vagyunk
érdekeltek, ez talán nem is kérdéses.

Egy olyan érzékeny kérdés volt, amelyhez én is óvatosan viszonyulnék - szeretnék
felvetési sorrendben haladni -, hogy alapvetően abból indul ki, hogy maga az anyag, olyan
megfogalmazással él, miszerint az alaptámogatási komponense a közvetlen kifizetéseknek
minden gazdálkodót megilletne és forgalomképes támogatási jogosultságok formájában
kerülne megállapításra. Valóban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban én azt mondanám jelen
pillanatban, hogy ez több kérdést vet fel, mint amennyi választ én most tudok adni, részben
amiatt, mert nem tisztázza az anyag, ahogy más tekintetben sem, hogy ez a jogosultság mit
takar, kinek járna, alapvető kérdésekről nincsen fogalmunk, tehát nem tudok viszonyítani
magam sem ennél a kérdésnél. Egyes szakértői vélemények szerint ez inkább hasonlít az SPS-
rendszer valamiféle regionális modelljének az átalánytámogatására, de ugyanúgy felmerül a
kérdés a régi tagállamoknál, ahol főleg történelmi SPS-modellel dolgoznak, hogy számukra is
ugyanilyen kihívást jelentene, ha ebben a formában valósulna meg ez a közvetlen kifizetési
szisztéma. Hiszen arról, hogy hogyan állnak át, hogy kötelező-e az átváltás, ha igen, akkor
milyen mértékben, milyen lépésekben, erről semmi nincsen. Ilyen értelemben egyelőre mi
magunk is a bizottság további pontosítására leszünk kíváncsiak, mert ennyi alapján érdemi
válasszal nem tudok szolgálni, és ez alapvetően befolyásolja a hazai közvetlen támogatási
rendszer jövőjét.

Azt mindenképpen jelezném, hogy van némi ellentmondás a jogosultságok és a
közleményben megfogalmazott aktív gazdálkodók támogatása irány között. Tehát ez is egy
olyan fontos kérdés, amely pont önmagában ellentétet hordoz, és ahol tisztázni szükséges a
bizottság részéről, hogy a kettőt együtt hogyan gondolja párhuzamosan kezelni.

Ami az állattartók támogatását illeti, ahogy azt talán beszúrva a közlemény
ismertetésekor is megfogalmaztam, alapvető érdekünk, hogy 2013 után azok a jelenleg is
rendelkezésre álló elkülönített források, amelyeket a mostani SAPS-ból le tudunk választani,
fennmaradjanak - ez vonatkozik tej-, húsmarha, juhkérdésre egyaránt. Ez kapcsolódik már
részben a termeléshez kötés kérdéséhez anyatehén esetében például vagy a juhnál. Úgy
gondolom - ezt korábban is említettem -, hogy magyar részről elemi érdekünk, hogy az ilyen
típusú elkülönített borítékokat fenntartsuk, tehát ebben, úgy gondolom, a kormányzati
álláspont világos és érthető lesz. A célzott támogatásokra szükségünk van, az a kialakult
rendszer, amely a speciális ágazatokhoz speciális forrásokat kíván rendelni, az számunkra a
jövőben is támogatható, és a fenntartására fogunk koncentrálni. És ahogy jeleztem, ezzel
kapcsolatban érdekes konstellációk fognak kialakulni, hiszen utaltam a német, általam ismert
példára, akik például biztatták a tagállamokat és a bizottságot, hogy a termeléshez kötés
elvétől távolodjunk, és maguk ebbe az irányba lépnek.

Elhangzott egy olyan kérdés, hogy a tagállamok közötti pénzelosztás tekintetében
mivel lennénk elégedettek. Valóban van egy olyan válasz, amit a képviselő úr is említett,
hiszen alapvetően természetes, hogy a támogatási szint fenntartása, adott esetben, ha
lehetséges, a növelése az érdekünk, és ilyen szempontból érdekes számunkra a közös
agrárpolitikával kapcsolatos vita, hiszen valóban mi az átlagban vagyunk, és minden változás
tulajdonképpen az ebbéli pozíciónkat érinti. Ebben én nem mernék olyan messzire menni, ha
a forrásokról beszélünk. Nem csak a tagállamok közötti, ahogy említettem, méltányos elosztás
kérdését illeti ez, ahol a balti államok és a lengyelek egy sarkos állásponttal jöttek elő,
amelyre óvatosan reagált mind a német és francia fél, mind pedig maga az Európai Bizottság
a közleményben. Ezzel kapcsolatban ez az alapálláspontunk, és ehhez képest kell majd a
különböző területeken sakklépéseket tenni, hogy körülbelül ebben a keretrendszerben
maradjunk.

Említést nyert a felső plafon kérdése, amely arról szól, hogy mennyi legyen.
Kétségtelen, hogy ez egy régi, valóban régi történet, amely már számos alkalommal felmerült,
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hiszen a közös agrárpolitika legitimációját érinti. Ebben az esetben is kicsit analóg a helyzet,
mint a támogatási jogosultságoknál, mert alapvetően nem tudjuk azt, hogy mire gondol a
bizottság, hogy támogatási plafonra vagy egy meghatározott hektárszámra gondol-e, tehát
semmi nem világos ebben a kérdésben. Azt is tudjuk, hogy több olyan közép- és kelet-európai
ország van, amelynek a nemzeti borítékját elég érzékenyen érintené ez a kérdés, és
Magyarország tekintetében is - ha nagyon óvatosan szeretnék fogalmazni - a végén…, ha és
amennyiben mégis lesz ilyen támogatási felső plafon, akkor kérdés, hova kerül az a pénz,
amely így az azon üzemméret feletti gazdaságoktól elvonásra kerül. Nem érdekünk, hogy
forrás vonódjék ki a magyar mezőgazdaságból; érdekünk olyan szakpolitikai célok
megvalósítására beforgatni ezt a pénzt - legyen az a fiatal gazdák támogatása vagy a
kisgazdaságok támogatása -, ahol értelmesen és legitim módon fel lehet ezt használni. Ebben
a keretrendszerben fogunk valahol mozogni.

Folytatva a gondolatot: a kisgazdaságok esetében teljesen homályos jelen pillanatban
ez az anyag. Nem véletlenül van benne, hiszen román a mezőgazdasági biztos, ahol ez
életbevágó kérdés az ottani mezőgazdasági szerkezet miatt. Kétségtelen, hogy ehhez hasonló
a lengyel példa is, és talán nem véletlen, hogy ez így ebben szerepel, hiszen lehet, hogy
kompenzálni akarják valahol, valamilyen formában a lengyeleket. A nehézséget itt
valószínűleg Magyarország és a bizottság számára is az fogja jelenteni, hogy minden egyes
tagállamban más és más az, amit mi kisgazdaságnak nevezünk, tehát ilyen értelemben
számunkra egyelőre az a legnagyobb kihívás, hogy lehet-e itt egyáltalán közös nevezőt találni,
vagy pedig ha adott esetben el lehet vinni - ahogy az előbb említettem - egy ilyen elkülönített
irányba, lehet-e nemzeti módon meghatározni ezeket a kisgazdaságokat. Ez egy kérdés
egyelőre, ezt nem látjuk, nem tudjuk. Szakpolitikai célként helyes és támogatandó, de ennél
többet jelen pillanatban nem nagyon tudunk elmondani. A hazai mezőgazdasági gazdálkodói
struktúrát tekintve érdekünk lehet egy ilyen típusú támogatási forma megjelenése.

A termeléshez kötés kérdésére az állattenyésztésnél utaltam, ez most egy
3,5 százalékos lehetőség a teljes borítékhoz képest. A német álláspontot ismertettem. Nekünk
minimum az a…, tehát mi ezt tartani szeretnénk. Meglátjuk, hogy ebben mekkora ellentétek
merülnek fel, ezt még most, jelen pillanatban nem tudom megmondani. De a magyar
kormányzati álláspont az, hogy minimum a meglévő pozíciókat kell tartani ebben a
kérdésben, a termeléshez kötés kérdésében.

A piaci intézkedéseknél a bizottság óvatos megfogalmazása vagy taktikus keveset
mondása mögött mi azért kiolvassuk azt, hogy van lehetőség talán az intervenció és a
magántárolás tekintetében aktivizálni vagy az elmúlt időszakban leépülő aktivitást
revitalizálni ezen rendszerek tekintetében. És ebben, azt hiszem, mások is partnereink lesznek,
hiszen a sertéságazat került megemlítésre, és holnapután például egy ezzel kapcsolatos,
tagállamok közötti, magas szintű konferencia lesz Brüsszelben flamand kezdeményezésre,
amelyen kifejezetten a sertéságazat és az ahhoz kapcsolódó beavatkozási lehetőségek
kerülnek megtárgyalásra. Én bízom benne, hogy ez hasonló lesz egy kicsit a tej magas szintű
munkacsoporthoz, hogy a közös agrárpolitikáról szóló szakmai viták mellett, azokkal
párhuzamosan ezt fenn lehet tartani, és hogy a szükséges kölcsönhatásokat a két
tárgyalássorozatnál meg lehet teremteni, és adott esetben kapcsolni majd őket. Magyarul,
hogy egyértelmű legyek, a magyar kormányzat természetesen kiáll az ilyen típusú piaci
intézkedések, az intervenció ésszerű és a gazdálkodók jövedelembiztonsága szempontjából
hatékony megújítása mellett.

Számos ágazati kérdés merült fel, amelyekre egyrészt azt tudom mondani, hogy nem
feltétlenül ennek a bizottsági közleménynek a témája. Hiszen kitértünk most a sertésre,
beszéltünk a szőlő-bor kérdéséről, vagy felmerült az erdő is mint - hadd mondjam így -
speciálisabb ágazati kérdések. Annyit azért a sertésről és a baromfiról mondanék, hogy mi
minden bizonnyal élni fogunk olyan javaslatokkal, amelyek például a sertés és a baromfi
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tekintetében valamiféle kríziskezelő alap, tehát az árvolatilitás kezelésére valamiféle
kríziskezelő alap, európai szintű kríziskezelő alap létrehozására irányulnak. Tehát a magunk
részéről azokat a piaci beavatkozási lehetőségeket mindenképpen bővíteni szeretnénk,
amelyek most rendelkezésre állnak. Nem véletlen, hogy a sertés- és a baromfiágazat abban a
helyzetben van, mint amiben, hiszen amikor a közös agrárpolitikát létrehozták, alapvetően
nem az abrakfogyasztó ágazatok voltak a preferencia középpontjában. És a magunk részéről
nem zárkózunk el majd attól, vagy adott esetben teszünk is olyan javaslatot, amely a most
meglévő, kifejezetten nemzeti hatáskörben adott állatjóléti típusú támogatások valamiféle EU-
szintű felemelésére tenne javaslatot, pontosan amiatt, amit többen is elmondtak itt, hogy
magasabb szintű követelményeket támasztunk az európai előállítással szemben, mint amit az
Európai Unió adott esetben megkövetel a harmadik országból származó termékekkel
kapcsolatban. Ilyen értelemben ilyen típusú felvetése minden bizonnyal lesz a magyar
kormányzatnak.

Varga Géza említette a kvótarendszer megszüntetésének kérdését. Amennyire
emlékszem, maga az anyag foglalkozik ezzel a kérdéssel, de olyan értelemben, hogy az elmúlt
időszakban történt, tej- és cukorpiaci bizottsági intézkedések kapcsán kialakult piaci
zavarokat észlelte a bizottság, és legalább említés szintjén megfogalmazza azt, hogy ezen
ágazatok versenyképessége érdekében valamit tenni kell. Ennél többet nem mond, és ezen én
személy szerint nem csodálkozom az elmúlt időszak történései alapján. De azt, hogy legalább
nem zárkózik el ennek a kimondásától, már mindenképpen eredménynek kell hogy felfogjam.

Varga Géza említette még, és talán korábban nem tértem ki rá, de kétségtelen, hogy
ebben a közleményben a termelői integráció kérdése ebben a formában nem szerepel. Most
még nem tudom megítélni azt, hogy mennyire tekinti ezt a bizottság olyan értelemben
részletkérdésnek vagy technikai jellegűnek, hogy ezért nem foglalkozik egyáltalán a
felvetéssel. Mi ebben természetesen a magunk részéről erősen érvelni kívánunk akár a
támogatási rendszereket illetően, akár pedig a termelői integrációk szabályozása tekintetében
valamiféle előrelépésről, hiszen van erre csírakezdeményezés, hiszen már a tej magas szintű
munkacsoportnál is hajlandó volt a bizottság arról beszélni, és abba az irányba megyünk -
meglátjuk a következő fél évben, hogy konkrétan mire is fogunk kilyukadni -, hogy a tej
esetében is a zöldség-gyümölcs szektorhoz hasonló termelői szerveződések kérdéséről
hajlandó beszélni, és a magas szintű munkacsoport a tej tekintetében egy ilyen típusú
ajánlással, javaslattal élt. Tehát valószínűleg van olyan kezdeményezés, amelyre rá tudunk
most kapaszkodni a közös agrárpolitika tárgyalásánál. (Az elnök elhagyni készül a termet.)

Font Sándor elnök úr több kérdést említett meg. (Derültség. - Az elnök helyet foglal.)

ELNÖK: Igen?!

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnézést! Igyekszem akkor
gyorsan letudni. Az árvolatilitás kérdését már említettem. Tehát részben abban a
kockázatkezelési rendszerben, amelyről szó van most európai uniós szinten, abban, én úgy
gondolom, mi akár innovatívak is fogunk tudni lenni az Európai Unió felé, hiszen alapvető
érdekünk ebben a kérdésben előrelépni.

Az, hogy a feldolgozáshoz forrásokat rendeljen… Jelen pillanatban a vidékfejlesztési
programok tekintetében van mód és lehetőség különböző mezőgazdasági termék
értéknövelésére forrásokat szerezni, én ezt fordítom feldolgozásnak. Alapvetően azt látni kell
- ez az én személyes véleményem -, hogy az Európai Unió nagy részében más típusú a
feldolgozás és a termelői szektor viszonya, nem olyan típusú a szétválasztottság, mint a
magyar agráriumban, és ez az az ok, ami miatt nem így csomagban kezelik ezt az egészet. A
mi dolgunk tehát az, hogy ezeket a számunkra fontos kapcsolódási pontokat megtaláljuk
abban a támogatási rendszerben, amely majd épülni fog.
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A kereskedelmi láncok kérdése valóban régi témánk. Ebben szól az anyag arról, hogy
az élelmiszerlánc tekintetében ennek normális működése kell - talán ennél messzebb nem
merészkedik az anyag -, mi egyéb tekintetben is ezt a kérdést szorgalmazzuk. Az a dolog
érdekessége, hogy kooperációban kell…, tehát ez nemcsak a közös agrárpolitikát, hanem a
kereskedelemszabályozást is érinti, és éppen ezért nem véletlen szerintem, hogy ez az anyag
ebben a formában így direkten nem foglalkozik a kontinentális, tehát az európai uniós szintű
kötelező, fakultatív szabályozás kérdésével.

Elhangzott a környezet- és tájgazdálkodás kérdése. Itt egyébként felvet egy nagy
kérdést az anyag, amire jelen pillanatban még nem tudjuk a választ, hiszen az ajánlott vagy
javasolt bizottsági modellben a második szint egy AKG típusú normatív kifizetés lenne. Ami
a nagy kérdés ezzel kapcsolatban - és ezt már Németország is felvetette nyilvánosan; ilyen
értelemben a kérdésfelvetéshez nekünk is kapcsolódnunk kell -, hogy hogyan határoljuk el az
I. és II. pilléres zöld, ha úgy tetszik, agrárkörnyezet-védelmi kifizetéseket. Ez jelen
pillanatban nem látszik. Beemelni normatívan, tehát nem szerződéses, támogatási határozatos
módon az I. pillérbe, arról nem szól, hogy konkrétan ez kiváltaná-e, vagy párhuzamosan futna
a II. pillérben lévő AKG-s agrárkörnyezet-védelmi célú kifizetésekkel, és egyáltalán nem
mindegy, Magyarországnak számolnia kell, hogy hogyan és miképpen tud a legjobban
kijönni, mi a mi érdekünk ebből a szempontból, az I. vagy a II. pilléres megoldása az
agrárkörnyezet-védelmi típusú kifizetéseknek. Ezen már elkezdtünk dolgozni, ez egy nagy
kérdés szerintem. Az argumentációk miatt nem lényegtelen, hogy mit is fogunk mondani.

Amit az elnök úr még megemlített, az a nemzeti társfinanszírozás kérdése. Itt valóban
az az érdekünk - ezt nyugodt szívvel tudom mondani kormányzati álláspontként -, hogy
Magyarország nem érdekelt abban, hogy a különböző társfinanszírozási lehetőségek vagy
mértékek, ha úgy tetszik, elszabaduljanak, pontosan az adott költségvetési okok miatt. És
bizonyos vagyok abban, hogy szinte valamennyi újonnan csatlakozott tagállamot magunk
mögött tudhatjuk, a lengyelek már kommunikálták is, hogy nem támogatják az olyan típusú
felvetéseket, amelyek az ilyen típusú nemzeti társfinanszírozási szinteket tolnák fel magasabb
szintre. A mögöttes érvrendszer, azt hiszem, azonos, vagy legalábbis nagymértékben hasonló
a magyaréhoz.

A szőlő-bor reform kapcsán valóban megerősítem azt, hogy az én véleményem szerint
sem lenne szerencsés, ha 2013 után a telepítési kérdés elszabadulna, tehát ha az ilyen típusú
korlátozás vagy tilalom megszűnne. Abban én egyébként nem vagyok biztos… A személyes
véleményemet hadd mondjam! Az anyag nem ítéli el, hanem besimul az eddigi
reformfolyamatokba, ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy nem fogja megbélyegezni,
elítélni azokat a korábbi reformnak nevezett lépéseket, amelyek a különböző piaci
rendtartásokban történtek. Ilyen értelemben én itt visszalépésre nem annyira számítok a
bizottság részéről. Ez vonatkozik valamennyi ágazati reformra. Tehát ő ebbe a sorba illeszti
be ezt a reformot, és nem pedig ezekre kontráz rá ezzel a javaslatcsomaggal.

A Szabó Rebeka képviselő asszony által elmondottakra reagálva: ahogy az előbb
említettem, a fenntarthatóság kérdésében az I. és a II. pillér közötti feladatmegosztás, ahogy
az előbb is jeleztem, egyelőre nagyon nem világos számunkra, itt mindenképpen további
információkra van szükség a bizottságtól.

A társfinanszírozás kérdését az előbb, azt hiszem, említettem.
A felső korlátra vonatkozó véleményt köszönöm.
A legelőtámogatásnál pedig annyit mondanék, hogy a közvetlen kifizetések esetében a

területalapú támogatásnál már régen vita tárgya, hogy lehet-e differenciálni a különböző
művelési ágú területek között, adott esetben ezzel díjazva annak hozzáadott értékét akár
környezethasználati vagy bármilyen más szempontból. Egyelőre ebben az anyagban erre
vonatkozóan nincs utalás. Azzal elvileg egyetértek, hogy nekünk érdekünk az ilyen típusú
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hozzáadott érték megjelenítése, ennek a módjára majd a tárgyalások során szerintem ki
fogunk térni. Ennél többet most erre még nem tudok mondani.

Remélem, hogy… Elnézést, Jakab István úr az állattenyésztést érintette még. Az
állattenyésztésnél alapvetően - ahogy azt korábban elmondtam - az elkülönített támogatások
és a termeléshez kötési támogatások fenntartása a mi alapvető eszközünk ebben a kérdésben,
az ezek fenntartására irányuló törekvés lesz az alapmandátum ezzel kapcsolatban.

Ami pedig a vizet illeti, a víznél a következő féléves magyar elnökség egyik prioritása
a víz. Valóban, a közös agrárpolitika ezen dokumentumában erre nincsen utalás, a mi dolgunk
az, hogy - felhasználva az elnökséget és a mi saját elnökségi prioritásainkat - a kettő közötti
összhangot megteremtsük.

Ennyit szerettem volna ebben a körben reagálásként elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a nagyon részletes választ az egyes felmerülő kérdésekre.
Nem látok újabb hozzászólót, így meg szeretném köszönni a helyettes államtitkár úrnak a
lehetőséget, hogy a kormány képviseletében meghallgatta a bizottsági tagok vélekedését.
Kérem, merítsen ezekből az ötletekből, ezeket továbbítsa a felső vezetés felé is.

Ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm a részvételt.

A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság erdőgazdálkodók érdekképviseletét
ellátó tagjának újraválasztása

Rátérünk a következő napirendi pontra, amely a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság
erdőgazdálkodók érdekképviseletét ellátó tagjának újraválasztása. Mint ahogy a bizottsági
tagok arról tájékoztatást kaptak, az első szavazásunk alkalmával az erdőgazdálkodók
képviseletében delegált személy összeférhetetlenségi okok miatt nem töltheti be ezen
bizottságban a feladatát. Ezért az arra illetékes erdőgazdálkodók képviseletét tömörítő
szervezetek új jelöltet ajánlottak a bizottságunk részére. Ez az ajánlás megtörtént, Mocz
András erdőmérnököt ajánlják a tisztelt bizottságok, akit köszöntök itt. (Mocz András feláll.)

A bizottság dolga ez esetben a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságba jelöltnek a
delegálása. Kérdezem, hogy akár a jelölt, akár a bizottság tagjai akarnak-e kérdéssel,
véleménnyel fordulni a jelölés tényéhez. A jelölt úr életrajzát megkaptuk. Megkérdezem,
hogy ki szeretné-e azt esetleg egészíteni; ha megteszi, akkor azt kérem, hogy röviden tegye
meg. Ha lesz ilyen jelentkezés, akkor azt elfogadom, ha viszont nincs, akkor már csak a
szavazási procedúra van hátra. Ezért kérdezem, hogy… (Mocz András jelzésére:) Igen, a jelölt
úrnak adom meg a szót. Tessék ülve mondani, főleg azért, mert akkor a mikrofon használata
lehetséges.

Mocz András jelölt bemutatkozása

MOCZ ANDRÁS Nemzeti Földalap Ellenőrző bizottsági tagjelölt: Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! Elnök urak! Megköszönöm a három társadalmi szervezetnek, a Magán
Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének, az Országos Erdészeti
Egyesületnek és a Magyar Vadászati Védegyletnek, hogy jelölt, és megköszönöm a
bizottságnak, hogy elfogadta a jelölésemet... (Gőgös Zoltán: Még nem. - Közbeszólások: Azt
még nem. - Derültség.) …csak a jelölést.

Talán engedjék meg, hogy egy gondolattal visszakanyarodjak az előrehozott első
napirendi ponthoz, amely a termőföld bérbeadásával kapcsolatban jelentett vitás kérdést. A
termőföld kapcsán egyetlen tag sem említette meg, hogy az erdő is a termőföld kategóriába
tartozik, és az erdő esetében még nagyobb vitát szülne egy bérletidíjrendszer stabilizálása
vagy meghatározása. Évekkel ezelőtt több erdőtulajdonos felkért arra, hogy próbáljak valami
sillabuszt összeállítani annak kapcsán, hogy az erdeje mit ér, mennyiért lehet bérbe adni.



- 41 -

Igazából egyértelműen kijelenthetem, hogy nem lehet összeállítani ilyen sillabuszt. Minden
helyrajzi szám, minden erdőterület, minden erdőrészlet más értéket képvisel, és én azt
gondolom, hogy ez a vitában részt vevő rét, legelő, szántó esetében ugyanúgy igaz. Én tehát
azt gondolom, hogy a szabadpiaci áraknak kell ebben érvényesülni. Igazából a legfontosabb
gondolat, amit önöktől szeretnénk kérni, hogy amikor a „termőföld” szót meghallják, akikor
minden esetben azonnal jusson eszükbe az erdő.

Köszönöm szépen, ezzel szerettem volna kiegészíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt megígérhetem, hiszen az Országgyűlés alelnök vezeti
egyben azt az albizottságot, amelyet Erdészeti albizottságként működtetünk, ő általában
milyen ilyen szóra érzékenyen rezdül. Úgyhogy ennek a képviselete jelen van a bizottságban.
(Gőgös Zoltán: Csak money nincs.) Köszönjük az információt.

Napirendi pontunk tartalmi részéhez térjünk vissza! Szeretném jelezni, hogy
döntésünk értelmében december 1-jétől töltheti be a jelölt a bizottsági tagságot, amennyiben
ez többségi szavazatot kap. Miután nem látok további kérdésre jelentkezőt, ezért szavazásra
kerül sor.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Mocz András urat, hogy betöltse a Nemzeti
Földalap ellenőrző bizottsági tagságát december 1-jétől. Aki igen, az kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez egyhangú.

A bizottság nevében gratulálok a bizottsági munkájához, egyben sok sikert kívánva.

MOCZ ANDRÁS Nemzeti Földalap Ellenőrző bizottsági tag: Tisztelt Bizottság!
Köszönöm szépen a bizalmat.

ELNÖK: Köszönöm.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslat

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Ezt a napirendi pontot lezárva rátérünk a következőre, amely a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséhez benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megvitatása, ezen
belül is a bizottság tárgykörébe tartozó módosító indítványokat vitatjuk meg. Csuka Mária
vezetésével köszöntöm a kormány képviselőit.

Kaptunk egy kigyűjtést a titkárságunktól, amelyben csak a bizottságot érintő módosító
indítványok szerepelnek, ezeket vitatjuk meg. Kérdezem, hogy az előterjesztőnek is megvan-e
ez a kigyűjtés.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Igen,
megkaptam, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor ezek szerint fogunk haladni.
Az első ilyen indítvány a 6/1. számú, Rogán Antal képviselőtársunk javaslata, aki jó

néhány kapcsolódó módosító indítvánnyal együttesen terjesztett be ezt a javaslatát. Ez a
javaslat kapcsolódik a 6/2., a 138/1., a 145/1., a 289/1., a 295/1., a 426/1., a 428/1., a 432/1., a
433/1., az 502/1., a 642/1., a 644/1., a 654/1., a 833/3., a 835/1., a 874/1., a 879/1., a 880/1., a
898/1. és a 899/1. pontokhoz, ezeket együttesen tárgyaljuk. A kormány álláspontját kérdezem
róla.
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DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.

A 304/1. javaslat Veres János és képviselőtársa javaslata, amely a 281/15.
indítványhoz kapcsolódik. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott… (Gőgös
Zoltán: Volt, de nem kapott egyharmadot.) Volt mégis támogató szavazat? (Gőgös Zoltán:
Igen, de nem kapott egyharmadot. ) Kisebbség, egyharmadot sem kapott - elnézést, későn
vettem észre a jelzést.

A 308/1. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az
506/10-eshez. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 308/2. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik a 202/12-
eshez. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Harangozó Tamás javaslata a 308/3. pont, amely kapcsolódik a 202/13-ashoz. Mi a
kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 308/4. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik a 202/14-
eshez. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 308/5. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik a 202/15-
öshöz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.
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A 308/6. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az
506/11-es indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 308/7. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az
506/12-eshez. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 308/8. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely az 506/13-ashoz
kapcsolódik. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 308/9. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az
506/14-es indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 308/10. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az
506/16-os indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Harangozó Tamás képviselő úr indítványa a 310/1-es, amely kapcsolódik a 202/2-
eshez. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 310/2. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik a 202/10-
es indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.
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A 313/1. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az 506/1-
eshez. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 313/2. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az
506/17-es indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 317/1. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik a 202/1-
es indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 317/2. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az 506/2-
eshez. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 317/3. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik az 506/3-
as indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 317/4. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely összefügg a 202/5-ös
indítvánnyal. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 317/5. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely összefügg a 202/6-os
indítvánnyal. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.
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A 317/6. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely összefügg a 202/7-es
indítvánnyal. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 317/7. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely kapcsolódik a 202/8-
as indítványhoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 317/8. pont Harangozó Tamás képviselő úr indítványa, amely összefügg a 202/9-es
indítvánnyal. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 354/1-es indítvány Endrésik Zsolt képviselőtársunk javaslata, amely összefügg a
281/1-es indítvánnyal. Mi a kormány álláspontja?

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 355/1. pont Vágó Gábor indítványa, amely kapcsolódik a… Ajjaj! Bocsánat,
elvesztem! (Gőgös Zoltán: A 284/2-eshez!)

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a 284-eshez kapcsolódik,
és egészen a 367/1-ig… (Gőgös Zoltán: Ez egy sorozat.)

ELNÖK: Azért nem látom.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt megemeli ezeket a
bírságokat és az egyéb bevételeket…

ELNÖK: Igen, ugyanezt már megtették múltkor is.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): …, és a
Miniszterelnökségnél hozna létre ezzel a 284/2-essel egy 24 milliárdos ilyen stabilitási
tartalékkeretet ezekből a pluszbevételekből.

ELNÖK: Ennek a másik lába a 367/1-es lesz? (Közbeszólások: Nem.) Nem.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az összes.

ELNÖK: Ja, igen! A 284/2-es.
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DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Az összes ehhez
kapcsolódik.

ELNÖK: Kénytelen leszek ezt felsorolni, még akkor is, ha majd esetleg egyben tudunk
róluk szavazni, mert az indítványszámokat mindenféleképpen el szeretném mondani. Tehát:
355/1., 356/1., 357/1., 368/1., 359/1., 360/1., 361/1., 362/1., 363/1., 364/1. és 365/1., ezen
indítványok mindegyike összefügg a 284/2-es indítvánnyal. Erről együttesen kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e hozzá? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk
róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Bocsánat, kihagytam valamit, úgyhogy kénytelen vagyok ezt is feltenni. A 366/1. és a
367/1. pont ugyancsak a 284/2-essel összefüggésben került benyújtásra Vágó Gábor képviselő
úr részéről. Itt is megkérdezem a kormány álláspontját.

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

A kigyűjtés alapján ránk vonatkozó további kapcsolódó módosító indítvány nincs, a
kapcsolódó módosító indítványok végére érkeztünk. Kérdezem a bizottság tagjait és a
kormány képviselőjét, hogy van-e olyan indítvány, amelyről kellene döntenünk, és nem
döntöttünk. Van-e egyéb indítvány a normál jegyzékekben, amelyről döntenünk kellene?
(Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés, nem látok ilyet. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom.

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

A következő napirendi pontunk a megalapozó törvényekhez érkezett, a bizottság
feladatkörébe tartozó módosító indítványok lennének, de nincs a feladatkörünkbe tartozó
kapcsolódó módosító indítvány, ezért ezt a napirendi pontot is lezárom.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény módosításáról szóló T/1666. számú törvényjavaslat

Rátérünk az 5. sorszámon jegyzett törvénytervezethez benyújtott kapcsolódó módosító
indítványok megvitatására, ez a T/1666. számú, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előző
napirendi ponthoz köszönöm szépen a kormány képviselőinek a részvételét. Itt köszöntöm
Mikó urat, és a kapcsolódó módosító indítványokat vitatjuk meg.

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

A kiegészítő ajánlásnál én egyetlenegy kapcsolódó módosító indítványt látok,
mégpedig Szilágyi Péter úr előterjesztésében. Megkérdezem a kormány vagy a tárca
álláspontját erről.
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DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Jelen pillanatban tárcaálláspontot tudok képviselni. A minisztérium nem támogatja
a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e ehhez az indítványhoz? (Nincs jelzés.) Nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Szeretném jelezni, hogy viszont a bizottság részéről indítványoznám két módosító
indítvány benyújtását. Ezt képviselőtársaim elvileg megkapták, tehát az asztalukon
megtalálható.

Az első indítvány - hogy megkülönböztessem - arról szól, ami a 45. §-t nyitná meg
(3)-as bekezdéssel, és itt egy kiegészítést láthatunk, két szóból áll, "naptól számított" két
szóval kerül kiegészítésre az eredeti tervezethez képest. Erről kérdezem a tárca álláspontját.

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk, miután ez a Ket.
szövegével való összhangot biztosítja. Ez egy technikai pontosításnak minősül.

ELNÖK: A bizottsági tagokat kérdezem, hogy van-e kérdésük, véleményük,
észrevételük a tervezett benyújtandó módosító indítványhoz. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a bizottságunk nyújtsa be ezt a
módosító indítványt. Aki igen, kérem, kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.
Köszönöm.

További, a bizottság részéről benyújtandó szándékozott módosító indítványt terjesztek
elő, ez a második lapon van, amely két lapból áll, azon található. Itt esetleg többen
észrevehetik, hogy a fellebbezésekkel kapcsolatosan is próbáltunk egy kompromisszumos
álláspontot elfogadni.

A tárca álláspontját kérdezem a tervezettel kapcsolatosan.

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk, és szeretném
jelezni, hogy nem a Szilágyi Péter képviselő úr által felvetett javaslat alapgondolatával volt
gondunk, hanem alapvetően a jogtechnikai megoldásokat próbáltuk pontosabban
meghatározni. Ezért is támogatnánk ezt a mezőgazdasági bizottsági módosító indítványnak a
benyújtását. Köszönöm.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a tervezett benyújtandó indítványunkkal
kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla. Ki ért azzal egyet,
hogy a bizottság ezt a módosító indítványt is nyújtsa be? Aki igen, ezt kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez szintén egyhangú.

Kérdezem, hogy van-e olyan indítvány, amelyről még tudunk és nem tárgyalt a
bizottság. (Nincs jelzés.) Nem tudunk ilyenről. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról szóló
T/1616. számú törvényjavaslat

Rátérünk a következő napirendi pontra, amely az agrárpiaci rendtartásról szóló
törvényjavaslat, de tudomásom szerint kapcsolódó módosító indítvány nem érkezett.
(Bólogatások.) Így tudja mindenki. Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom.
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Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának
elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló T/1702. számú törvényjavaslat

A módosító indítványok megvitatása

Rátérünk az utolsó érdemi napirendi pontunkra, amely az agrárkamarai rendszerrel
összefüggő törvénymódosításhoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása lenne.
Ebben három módosító indítványt látunk. Az ülés vezetését átadom Gőgös Zoltán alelnök
úrnak, mert előterjesztőként véleményezni szeretném az egyes módosító indítványokat.

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Az 1-es ajánlási pontban Göndör István és az én módosító
javaslatom van. Kérdezem a kormány álláspontját erről.

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Előterjesztőként sem támogatom.

ELNÖK: Köszönöm. Azért egy indoklást hadd kérjek, mert tegnap a vitában úgy tűnt,
hogy ez inkább segíti ezt az ügyet, mint gátolja.

FONT SÁNDOR (Fidesz): A várható nagy rendszert is magába foglaló agrárkamarai
törvény mindenféleképpen eddig az időpontig benyújtásra és megszavazásra fog kerülni a
mostani terveink szerint.

ELNÖK: A tisztújítás is?

FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor az előterjesztőtől a választ megkaptuk. Kérdezem, ki az,
aki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 2-es ajánlási pont, szintén Göndör István és az én módosító javaslatom. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Előterjesztőként sem támogatom.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Értem, nem kérdezek.
(Derültség.) Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 3-as ajánlási pontban szintén Göndör István és a saját módosító indítványom
szerepel. Ez finomítaná azt - elnézést, ha elmondom hozzá -, amit kértünk, hogy ne kelljen
három vagyonmérleget csinálni, de kettőt legalábbis. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A minisztérium nevében
beszélek, elnézést, ezt a jegyzőkönyv számára szeretném jelezni. Nem támogatjuk. Csak egy
nagyon rövid kiegészítést a Font Sándor elnök úr által elmondottakhoz.

Itt végül is, amikor a minisztérium vezetése azt az álláspontot alakította ki, hogy nem
támogatja ezeket a javaslatokat, abból indult ki, hogy az alkotmányossági követelményeknek
alapvetően az felel meg, hogy ha egy szervezet fölé egy kamarai biztost tesznek, az
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önmagában nem alkotmányellenes, az eredményez alkotmányellenes helyzetet, ha ez határidő
nélkül történne.

Tehát éppen ezért egy fix határidőben szeretnénk, pontosabban a tárca vezetése ezért
is ragaszkodna a fix határidőben történő megfogalmazáshoz, és lehetőség szerint ezt az
időintervallumot pedig szeretné, amennyire lehet, lerövidíteni, ami az egész új kamarai
rendszer átalakítását jelentené.

Ennyit szerettem volna még kiegészítésül elmondani. Köszönöm.

ELNÖK: Azt kérdezem, hogy ez a 3-as ajánlási pontra is igaz? Ott is van határidő. Ez
azért inkább a 2-eshez igaz, úgy gondolom, a június 30-hoz.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Az 1-eshez volt a június 30. (Zaj, közbeszólások.)

ELNÖK: Jó, köszönöm. Az előterjesztő nyilatkozott.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem támogatom én sem.

ELNÖK: Jó. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem.
Köszönöm. Nem tudunk egyéb kapcsolódó módosító javaslatról, így a napirendet

lezárom. Visszaadom az elnöklést elnök úrnak.

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

Egyebek

ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pont lezárásával köszönöm a minisztérium
képviseletét. Az egyebekhez érkeztünk. Az egyebekben szeretném bejelenteni, hogy a KAP
albizottság, a közös agrárpolitikát vitató albizottság december 8-án, 9 órakor tart ülést, ahol is
társadalmi szervezetek is meghívásra kerültek elnök úr jelzése alapján, tehát egy széles körű
információs bázis alakulhat ki.

A tervek szerint ugyancsak a jövő héten várhatóan a Szőlészeti és borászati albizottság
is ülésezik.

Viszont a mi nagybizottságunk elvileg nem, még most nem látunk olyan feladatot,
amely miatt üléseznünk kellene - de ez könnyen változhat. Egyelőre tehát nem tudok
bejelenteni olyan napot, amikor kitűzött napként a bizottságunk ülésezne.

(Jelzésre:) Ficsor Ádámnak adok szót.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy apróságra
szeretném felhívni a figyelmet. A Szőlészeti és borászati albizottságnak is december 8-ára
mondta az elnök úr az ülését, és mivel nekem van szerencsém mindkét albizottságban tagnak
lenni, és szeretnék is részt venni mindkét albizottság ülésén, ezért arra szeretném kérni a
titkárságot, hogy próbálják már úgy szervezni, hogy egymás után legyen a kettő, hogy ne
ütközzön a kettő. Azt gondolom, nyilván a terem miatt is ez lenne a jó. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megpróbáljuk, a két elnök úrral kell ebben feltétlenül egyeztetni.
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Van-e további kérdés, észrevétel az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor ezt lezárom.

A bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 12 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Gőgös Zoltán
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Ipacs Tiborné és Molnár Emese


