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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 perc)  

Elnöki megnyitó 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik a bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm a már egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat, akiket majd a napirendi 
pontnál külön is köszöntök. 

A formaságoknak megfelelően először a napirendi javaslatot vitatjuk meg. Kérdezem, 
hogy az eljuttatott tervezethez képest van-e más javaslat, kiegészítés, vélemény a napirendi 
tervezethez. (Nincs jelentkező.)  Ha nincs, akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki 
elfogadja a napirendtervezetet. (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen. Ezek szerint 
fogunk haladni.  

Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről szóló jelentés (J/4455. szám) (Általános 
vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Az első napirendi pont az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről szóló jelentés és ehhez 
kapcsolódóan majd a határozati javaslatunk meghozatala mint első helyen kijelölt bizottság. 
Itt köszöntöm Ángyán Józsefet, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát és 
Feldman Zsoltot, helyettes államtitkár és egyben köszöntöm Székely Csaba elnököt, az 
Agrárgazdasági Tanácstól. Köszöntöm a velük együtt érkezett munkatársakat is. Megadom a 
szót államtitkár úrnak, hogy terjessze elő, és egészítse ki véleményével a benyújtott 
jelentéstervezetet. 

Dr. Ángyán József államtitkár szóbeli előterjesztése 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a 
szót. Elnök Úr! Tisztelt Kollégák! Tisztelt Bizottság! A 13. alkalommal terjeszti a kormány a 
törvényi előírásoknak megfelelően az illetékes bizottság és a parlament elé az agrárgazdaság 
helyzetével kapcsolatos jelentését.  

Kicsit szerkezetileg változott a korábbiakhoz képest. Talán nem is kicsit, és tartalmilag 
is új elemek jelentek meg. Többen, akik ismerik a korábbi évek jelentéseit, ezt 
megállapíthatták. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az új területek, amelyek korábban 
nem szerepeltek, és inkább csak az agrárgazdaság belső ügyeivel foglalkoztak a jelentések, 
tehát az élelmiszergazdasági fejezeten túl új fejezetek jelentek meg a jelentésben. Az 
élelmiszer-feldolgozás, kereskedelem és bioenergia önálló fejezetet kapott a jelentésben. A 
kibővült profilnak megfelelően egy önálló vidékfejlesztési fejezete készült a jelentésnek, és a 
környezetvédelem is önálló fejezetben jelenik meg. Továbbá nagyon fontos terület a 
szabályozási és finanszírozási környezet, egy önálló fejezetet jelent szintén a jelentésben. 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni, mert törvényi előírás ez is, hogy az 
Agrárgazdasági Tanácsnak véleményeznie kell, és ki kell alakítania az állásfoglalását a 
jelentéssel kapcsolatban, és szeretném megköszönni az Agrárgazdasági Tanács munkáját. 
Annál inkább teszem ezt, mert ahogy minden évben, így ebben az évben is nagyon rövid idő 
állt végül is rendelkezésre a véleményező munkára, és nagyon alapos elemző munka született. 
A tanács megtárgyalta, megvitatta, és az állásfoglalását ugyancsak a jelentéshez csatoltan 
beterjesztettük az Országgyűlésnek. Köszönöm tehát az Agrárgazdasági Tanács munkáját 
minden tagjának és külön személy szerint dr. Székely Csaba professzor úrnak, a tanács 
elnökének ezt a lelkiismeretes és valóban gyors munkát. 

Néhány gondolatban azt szeretném elmondani, rövidre fogva, amennyire lehet, a szót, 
hogy mik is azok a folyamatok vagy a folyamatokat jelző tünetek, amelyek ebből a  
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jelentésből kiolvashatók. Nyilván ki-ki mást és mást olvas ki belőle, én néhány dolgot 
szeretnék kiemelni. Részben azokat a pozitívumokat, amelyek a 2010-es évet jellemezték az 
agrárgazdaságban, így szélesen értelmezve a területet, azokat a negatív körülményeket, 
amelyek befolyásolták az agrárgazdaságot az elmúlt évben. Szeretnék néhány tanulságot is 
idehozni a tisztelt bizottság elé, amelyet a magam részéről talán példaképpen is kiemelnék, 
amelyek azután a jövőre vonatkozóan is eligazítást adhatnak: merre is kéne továbbmennünk. 
Minden ilyen jelentésnek az az értelme, hogy a folyamatokat tudjuk nyomon követni és menet 
közben korrigálni, ha rossz irányba mennek a dolgok. Talán látható, és bizonyos értelemben 
új a jelentés szerkezetében, hogy nem egy évet hasonlít, hanem általában, ahol meg lehetett 
tenni, legalább öt évet hasonlít össze, tehát valamelyest a folyamatok is nyomon követhetők. 
Egy ilyen jelentésnek valószínűleg ez az értelme, hogy a folyamatokra vonatkozóan is 
következtetéseket tudjunk levonni.  

A 2010-es évvel kapcsolatban néhány pozitív dolgot szeretnék először kiemelni. A 
jövedelmezőség az előző évhez képest jelentősen növekedett. Ennek különféle összetevői 
vannak, részben a termelői ár szintje igen erősen emelkedett, a mezőgazdasági termékek 
termelői árszintje. Összességében 16,8 százalékkal nőtt a 2009-es évhez viszonyítva. Nyilván 
ezzel is összefüggésben az agrárolló hosszú évek után először 2010-ben javult, jelentősen 
javult, több mint 11 százalékkal, közel 12 százalékkal javult az agrárolló. Mindezek 
következtében az agrárgazdasági GDP részaránya növekedett 2,9 százalékra nőtt. Nem ez volt 
a korábbi folyamat. Nyilván ehhez az egyéb gazdasági feltételek is hozzájárultak, és a GDP 
összmennyiségének alakulása is hozzájárult. Mindenesetre a mezőgazdaságra ez nem rossz 
tendenciát jelez. 

7 százalékkal nőtt az élelmiszeripari export értékesítés volumenindexe, tehát 
mennyiségi tekintetben. Az élelmiszeripari beruházások teljesítménye is 17 százalékkal 
bővült. Most nyilván ennek a belső struktúráját elemezni érdemes: milyen típusú cégek, 
milyen vállalkozások, kik, és pontosan tudható, hogy sok-sok teendőnk van ezen a területen, 
és különösen a hazai kis- és középvállalkozásokat érintő élelmiszeripari, élelmiszer-
feldolgozási kapacitásokat illetően ez egyáltalán nem mondható el a 2010-es esztendőre. 
Mindenesetre összességében, ha az összvolument nézzük, az élelmiszeripari 
beruházásteljesítmény 17 százalékkal bővült.  

Ezek azok, amelyeket talán mint pozitív mutatókat, példaképpen kiemelnék. De 
vannak egyéb ügyek is, amelyek nem ilyen gazdasági mutatókban mérhetők, de nagyon 
fontosnak minősíthetők talán a 2010-es esztendőben.  

Idesorolnám mindenekelőtt a földmoratórium hároméves meghosszabbítását. Ebben az 
évben a kormányváltást követően az új kormánynak sikerült ezt elérnie. Nem azért kell ez a 
hároméves hosszabbítás, minthogyha ez megoldaná a föld körüli problémáinkat, hanem arra 
kell, hogy időt nyerjünk, hogy rendezni tudjuk a viszonyokat. A törvényi környezetét is  a 
földügyeinknek, a bérleti  viszonyokat is az állami és nem állami földek területében, és 
egyáltalán, azt a helyzetet, amelyben, ha most nyílt volna meg és liberalizálódott volna  a 
földpiac, katasztrofális következményekkel járt volna, amilyen állapotban ma a gazdálkodók, 
a gazdálkodó családok, a gazdaságok, az agrárgazdaság szereplői vannak. Nem versenyképes 
a jelenlegi helyzetük más tőkebefektetőkkel szemben, tehát itt nagyon sok teendőnk van. 
Mindenesetre a földmoratórium hároméves hosszabbítása lehetőséget ad arra, jól élve ezzel az 
idővel, nem hosszú ez a három év, de ezzel bizony élnünk kell tudni, és rendezni kell a 
viszonyokat, mielőtt a földpiac liberalizálódni fog.  

Idesorolom a GMO-mentességünk fenntartását, ami folyamatos erőfeszítéseket 
igényel. Egy folyamat, amely 2005-ben elindult, tarthatónak tűnik, sőt erősödik, és ennek az 
újabb lépései ez évben is megtörténtek akár az alaptörvény-módosítás vagy az alaptörvény 
megfogalmazása vonatkozásában, illetve a most, legutóbb elfogadott Alpok-Adria GM-
mentes régióhoz való csatlakozásunk ügyével. Mindenesetre ez egy 2010-es folyamatos 
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feladat is volt, itt folyamatosan nyomon kell követni az eseményeket, és a szükséges lépéseket 
megtenni, hogy az ország a GMO-mentességét fenn tudja tartani.  

A 2010. évben a nehéz helyzetbe jutott gazdák 15 ezer eurós átmeneti támogatásának 
lehetőségét sikerült az Európai Unióval fenntartani 2011 végéig - ez is egy fontos 
eredménynek tekinthető az európai uniós színtéren. Közben zajlottak az európai uniós 
előkészületek, ezzel kapcsolatban számos feladat volt, amit, az akkori erőfeszítéseket, azt 
gondolom, aztán az elnökség végül is visszaigazolt.  

Az állami katasztrófákat hozom, ezt most nem mint pozitív eredményt, hanem hogy 
sikerült egy agrár-, illetve forgóeszköz vis maior hitelprogramot összeállítani, ami nyilván 
nem oldott meg minden problémát, de a legnagyobb bajokon átsegítette azokat a gazdákat, 
akiket ez ért, tehát a 2010. évben a kormány első intézkedései között voltak ezek az 
intézkedések.  

Fontosnak ítélem, mert itt indult el az a folyamat, amely már jelzi az új kormány 
agrár-, vidékpolitikájának a fő irányát, a földtörvény és a Nemzeti Földalapról szóló törvény 
elfogadása, annál is inkább, mert ez már rögzíti azokat a birtokpolitikai irányelveket, amelyek 
mentén a továbbiakban a földhasználatot és a birtokszerkezetet át kívánjuk alakítani. Erre a 
későbbiekben még a tanulságok között néhány tanulság erejéig vissza szeretnék térni. 
Mindenesetre fontosnak gondolom ezt a két törvényt, amelyet az első között, még a nyár 
folyamán fogadott el 2010-ben az új kormány.  

Ugyanide sorolnám azokat az intézkedéseket, amelyek elkezdődtek, mindenekelőtt a 
kistermelői rendeletet, amely lehetővé tette a helybeni értékesítést, de több, egyéb 
intézkedésünk is volt, amely azt célozta, hogy a helyi élelmiszertermelést és aztán majd a 
helyi élelmiszerfogyasztást össze tudjuk kapcsolni, le tudjuk rövidíteni az élelmiszerláncot és 
egyáltalán lehetőséget teremtsünk arra, hogy a kis gazdaságok a saját termékeiket helyben 
vagy egy adott körben értékesíteni tudják. Ez addig, előtte nem volt lehetséges, tehát ez egy 
fontos, azt gondolom, talán nem ilyen közvetlenül számszerűsíthető eredménynek, de 
mindenképpen fontos eredménynek gondolom.  

2010-ben a SAPS 50 százalékának az október 16-ai előrehozatalát is ilyen fontos 
dolognak gondolom, merthogy forráshiányos volt az egész év, különösen a katasztrófák miatt, 
tehát fontos volt, hogy mielőbb ki tudjuk fizetni azokat a támogatásokat, amelyek a gazdák 
rendelkezésére állnak. Ezt is talán idesorolnám.  

Elindult az élelmiszerellenőrzés rendszerének egy szigorítása, számos intézkedés 
elkezdődött itt már, és ez a folyamat, azt hiszem, erősödni fog, de itt, különösen a II. félévben, 
miután akkor vettük át a kormányzást, igen jelentős erőfeszítéseket hoztunk annak érdekében, 
hogy ez erősödjön.  

A negatív hatások közül néhány dolgot hadd emeljek ki! Említettem már a természeti 
katasztrófákat. Úgy tűnik, hogy a polgári kormányzás mindig úgy kezdődik, hogy 
többletnehézségekkel kell szembe néznie a polgári kormánynak, valószínűleg nagyon szeret a 
Jóisten bennünket, mert megpróbál. Nemcsak a gazdasági nehézség, a kirabolt ország, a 
kiürített kasszák vagy a nemzeti vagyon eltűnése kézen-közön vagy egyéb ügyek jelentettek 
tehát nehézséget, hanem a természet is, árvíz, belvíz, jég, vörösiszap, ipari katasztrófa, szóval 
ami elképzelhető, az a II. félévben, tehát a kormányváltást követően minden megtörtént. 
Úgyhogy amikor az évet értékeljük, ezeket, azt hiszem, szintén tekintetbe kell vennünk. 
Nagyon komoly erőfeszítéseket igényelt az agrárkormányzattól, a vidékfejlesztési 
kormányzattól, hogy ezeken a nehézségeken valamelyest úrrá legyünk.  

Mindezek eredményeként is, tehát a katasztrófák következtében is, annak is betudható, 
hogy a termelés volumene, a mezőgazdasági termelés volumene 6,2 százalékkal csökkent. 
Idesorolhatom - és ez sajnos egy hosszú folyamat, ami nem állt meg 2010-ben; bizonyos 
értelemben bázisév lesz a 2010. év, azt hiszem, mert az új nemzeti vidékstratégia a ’11-20-as 
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időszakra vonatkozik -, hogy tovább apadt az állatlétszám, és katasztrofális szintre csökkent, a 
sertésnél különösen, de más állatfajoknál is súlyos az állattenyésztés helyzete.  

Idesorolnám, a negatív jelenségek közé, ami a későbbiekben egy indikátor is lesz, az 
ökológiai gazdálkodás helyzetét: stagnált, a korábbi időszakban csökkent, 2010-ben stagnált a 
területe és a szereplőinek a száma, a piacainak a kiterjedtsége is egy stagnáló állapotot mutat, 
tehát 2010-ben sem sikerült az ökológiai gazdálkodás területeinek, illetve a volumenének a 
növelése.  

A termelők kiszolgáltatottságát nem kell hogy külön hangsúlyozzam, ami egy hosszú 
folyamat eredményének tekinthető, és abból fakad alapvetően, hogy szétszakadt az 
élelmiszerlánc, a szereplői különböző kezekbe kerültek, a lépcsőfokai, a feldolgozóipar és a 
kereskedelem nagyrészt kikerült a gazdák hatásköréből vagy még a kormány hatásköréből is. 
Erre vonatkozóan parlamenti vizsgálóbizottságok vizsgálódnak, hogy hogyan is történt ez, és 
azt hiszem, itt még sok-sok mindent fel kell derítenünk. Mindenesetre meg kell állapítani, 
hogy ennek katasztrofálisan az a következménye, hogy a gazdálkodók kiszolgáltatottak. Ez 
sok mindent előrevetít a programra vonatkozóan is, ez a helyzet így tarthatatlan. Egyrészt ma 
van a kormány előtt vagy ma kerül a kormány elé az agrár- és élelmiszergazdasági kamaráról 
szóló törvény az ipari és kereskedelmi kamarával együtt, és azt remélem, hogy ha ezen 
túljutunk, akkor hamarosan a parlament és a tisztelt bizottság elé is kerül ez a törvénytervezet. 
Itt arra teszünk kísérletet, hogy egy köztestületet hozzunk létre, és úgy hozzuk létre ezt a 
kamarát, hogy a szétszakított szinteket újra összekapcsoljuk, tehát a termelés, a feldolgozás és 
az értékesítés, az élelmiszerértékesítés különböző szintjeit összekapcsoljuk egy közös 
érdekközösséget is kifejezve, és egy olyan köztestületet létrehozva, ahol megtörténhet a 
szereplők érdekegyeztetése, közös szakmai és etikai normák kidolgozása, ami által közösen 
kontrollálható lesz ez az élelmiszerlánc. Ma a helyzet az, hogy ha most a teljes vertikumnak, 
az élelmiszervertikumnak a teljes jövedelmét 100-nak vesszük, akkor ebből körülbelül 
10 egység jut a termelésre, a többit a ráépülő vertikum viszi el, és ez így, azt hiszem, 
tarthatatlan, így nem lehet talpra állítani a mezőgazdaságot sem, hogyha ezt a vertikumot nem 
építjük vissza. 2010 még nem az az év volt, amikor ez sikerült volna, tehát ez a 
kiszolgáltatottság, azt hiszem, testközeli, közvetlenül mindenki számára érzékelhető.  

A vidék elöregedése és elnéptelenedése szintén egy hosszú folyamat, és ez folytatódott 
2010-ben is. Ez olyan, ami aztán a hosszú távú hatásaiban beláthatatlan következményekkel 
járhat, tehát ez is egy olyan folyamat, amit mint negatív folyamatot detektálnunk kell, és az 
ellenlépéseket meg kell tenni. Ezzel kapcsolatban is sok teendőnk lesz, és igyekszünk ezt 
különféle intézkedésekkel ellensúlyozni.  

Néhány tanulságot szeretnék még idehozni, amelyek részben azokból az elemzésekből 
születtek, amelyek 2010-ben zajlottak. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program félidei 
felülvizsgálata zajlott, és ennek néhány tanulságát szeretném idehozni, mert azt hiszem, a 
jövőre vonatkozóan ez is komoly következtetésekre enged bennünket jutni. Csak 
példaszerűen, néhány példát emelnék ki ebből. A fizikai tőke fejlesztésére elköltött pénzek, 
több száz milliárd forintról van szó egyébként, az 1400 milliárdos Új Magyarország 
vidékfejlesztési kasszából 1300 milliárd forint épp a fizikai tőke mentén került elköltésre, és 
az a döbbenetes kép rajzolódik ki, hogy miközben elköltöttünk, tehát beruházásokra, vasba, 
acélba öntött az előző időszak egy ekkora összeget az 1400 milliárdból, tehát egy nagyon 
jelentős összeget, ezenközben az ezzel elért foglalkoztatási eredmények katasztrofálisak: 
negatívak. Tervszinten 3400 fővel csökkent a foglalkoztatás az irdatlan mennyiségű 
pénzelköltés hatására. Elképzelhetetlen, hogy ez így folytatódjon, ez nyilvánvaló.  

Ugyancsak ennek a félidei felülvizsgálatnak az eredménye az, hogy világosan 
bemutatja, hogy a társas vállalkozások, a tőkebefektető társaságok fajlagos területegységre 
jutó támogatottsága az 1,4-szerese az egyéni gazdaságok támogatottságának. Most ez 
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önmagában egy olyan versenyelőnyt jelent, amit nem azért nem tud behozni a kicsi, mert ő 
kicsi, hanem azért, mert eltérő a támogatottsági szint. Ezeket világossá kell tegyük.  

Ugyanide sorolható, ha még ehhez hozzávesszük, hogy milyen körülmények között 
adta az állam bérbe a földeket, ami napjainkban aztán komoly lépéseket igényel, hogy ezt 
rendbe hozzuk, ahol is a 20 és 80 ezer forint közt változó földbérleti díjakhoz képest, 
szántókról beszélek, ilyen nullától száz forintig terjedő, hektáronkénti bérleti díjas 
szerződéseket látunk már. Hogyha ezt a fajta feltőkésítését ugyanennek a körnek, is 
idevesszük, hiszen ide az állami földek 80 százalékát valóban 180-200 legnagyobb 
tőkéstársaság bérli ma. Ha ezt is idevesszük, akkor teljesen világos, hogy mitől van az a 
bizonyos emlegetett versenyelőny, és azt lehántjuk róla, egészen másként néz ki, és komoly 
konzekvenciái kell hogy legyenek a föld- és birtokpolitikára vonatkozóan. Ezt azért hoztam 
ide, mert ezek az elemzések, amik itt készültek, világosan bemutatták számunkra.  

A forrásoknak 80 százalékát, kevesebb, mint a szereplők egy százaléka vitte el az Új 
Magyarország vidékfejlesztési program fejlesztési forrásaiból. Tehát ez is világosan jelzi, 
hogy milyen tendenciák zajlottak. Nemcsak az a kérdés, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, 
ez a jövőre vonatkozóan is komoly tanulság, hanem, hogy milyen feltételekkel és kikhez kerül 
az a pénzmennyiség. Azt mindenesetre látni kell, hogy a félidőre, a hét évre rendelkezésre álló 
források 80 százaléka elkelt, tehát a maradék félidőben a források 20 százaléka az, amivel 
nagyjából a tárca rendelkezhet. Ezt azért hoztam ide, mert az ÚMVT felülvizsgálata fontos 
adatokkal, tanulságokkal szolgált a számunkra, amelyek a jövőre vonatkozó változtatási 
kényszereket írnak elő számunkra. Ebben az irányban nem folytatható a támogatáspolitika 
sem.  

A földalappal és a földügyekkel kapcsolatban szeretném tanulságként idehozni: 
említettem, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény és a földtörvény az elsők között 
született meg 2010 nyarán, és ez rögzítette a birtokpolitikai irányelveket is. Most ehhez képest 
a korábbi időszak földhasznosítása ettől teljesen eltérő volt. Nem meglepő, hát másfajta 
filozófia mentén kormányzott az előző két cikluson keresztül a szocialista-szabaddemokrata 
vezetésű kormánykoalíció. Valóban döbbenetes példák vannak. És időnként felmerül a hűtlen 
kezelésnek a kérdése is, azokban a példákban, amelyek folyamatosan, ahogy a Nemzeti 
Földalap dolgozza fel az adatokat, és rendszerezi a szerződéseket, látjuk, hogy milyen módon, 
kiknek, hová, milyen feltételekkel juttattak földet, az állam kezelésében lévő földet az előző 
kormányzat vagy előző kormányzatok, mondhatom így. Már önmagában az is tanulságos, és 
szeretném idehozni, amilyen állapotban a földnyilvántartás volt. Döbbenetes, hogy menet 
közben derült ki, hogy százezer hektár olyan föld is van, amiről nem is tudta az állam, hogy 
az övé. Tehát ez azért nem kis tétel, ez egy ötszázalékos tétel, hogyha a majdnem kétmillió 
hektáros, az állam kezelésében lévő nemzeti vagyonról, földvagyonról beszélünk. 

A szerződések még érdekesebbek. Itt nem akarom idehozni, mert – azt hiszem – a 
sajtó is elég nyilvánvalóvá tette ezeket a földbérleti viszonyokat. Talán az egyiket különösen, 
mert az aztán tényleg olyan, ami döbbenetes képet mutat, hogy mi történt itt a nemzeti 
vagyonunkkal. Ez a balatonnagybereki állami gazdaság nyolcezer hektáros területének a 
földbérleti viszonya. Csak jellemzésképpen mondom, hogy hogy néz ki egy ilyen szerződés, 
amit az állam kötött bizonyos tőkéscsoportokkal. 99 évre adta bérbe ezt a területet a magyar 
állam, 30 éves hosszabbítási lehetőséggel, hogyha nem lenne elég a 99 év. Az éves bérleti díj 
tíz forint hektáronként. Tehát 80 ezer forintot fizetett az egész nyolcezer hektáros 
balatonnagybereki volt állami gazdasági területért az illető befektető társaság, és ennek 
fejében - a szerződésben szerepel -  lemondott az állam minden jogáról. Tehát gyakorlatilag a 
szuverenitását feladat a területtel kapcsolatban, míg a föld mélye kincseinek kitermelési jogát, 
vagyis a bányászati jogot is a szerződésben átengedte ennek a társaságnak.  

Az arrogancia teteje, egy példának hozom ide, hogy a szerződésbe beleírták, az egyik 
passzus arról szól, hogyha a futamidő alatt a viszonyok gazdasági szempontból kedvezően 
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változnának a társaság szempontjából, aki bérli, akkor a bérlő egyoldalúan kezdeményezheti a 
bérleti díj csökkentését. Tehát, hogyha tíz forint, mondom még egyszer, soknak tűnne, abban 
a gazdasági környezetben, ahol vagyunk, akkor ezt kezdeményezheti. Jelzem egyéb iránt, 
hogy azokat a vállalásokat természetesen nem teljesítette a társaság, amit még egyébként tett. 
Tehát ott a gazdálkodásra vonatkozóan, a természetvédelemre vonatkozóan előírások voltak, 
hogy mi mindent kell neki tennie még emellett. Azokat sem teljesítette, és most derült ki, 
hogy természetkárosító tevékenység leengedte a vizet is erről a ramsari vizes élőhelyről, egy 
európai jelentőségű madárélőhelyről. Valószínűleg azért, mert itt, ezen a területen, ahogy 
hallom, erőteljes német-osztrák vadásztatás, bankárok vadásztatása zajlott, és valószínűleg, 
bocsánat, hogy így mondom, a csizma nem bírta azt a vízmélységet, amit ott egyébként tartani 
kellett, magyarán befolyt volna a csizmába a víz. Nem tudok másra gondolni, tehát 
valószínűleg zavarta a vadászatot, az urak vadászatát azon a területen. Csak azt szeretném 
ezzel jelezni, hogy tanulságos, amit a Nemzeti Földalap átvétele kapcsán - szeptemberben 
indult a Nemzeti Földalap -  folyamatosan derítünk föl, és ettől teljesen eltérő irányban kell 
nekünk a saját nemzeti vagyonunkat, azon belül is különösen a földvagyonunkat hasznosítani. 
Szeretném jelezni, hogy természetesen azok, akik ennek a haszonélvezői voltak, nehezen 
adják fel az állásaikat, de erre nem lehet tekintettel a polgári kormány. Mi a kis, közepes 
családi gazdaságoknak, helyben lakó családoknak kell hogy adjuk a földet, és oda is fogjuk 
adni. Most a jövő héten talán kiírásra kerül az első 65 ezer hektáros nagyságrendű földterület, 
ahol is a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően kell hogy megkapják a helyben 
gazdálkodó családok, kis, közepes családi gazdaságok a földterületet. Itt olyan garanciális 
elemeket igyekszünk érvényesíteni, ami ezt lehetővé teszi vagy kizárja az egyéb szándékokat.  

A húsz kilométeren belüli pályázási lehetőséget talán idehozom, mert annyira aktuális, 
hogy érdemes erről beszélni. Húsz kilométeren kívüli székhely, telephely, bármi más esetén 
nem adhat be pályázatot az illető cég, alapíthatnak nyugodtan újabb cégeket, mert látom a 
húsz kilométeren belül, de a földtörvényből át kell vegyük a hároméves helybenlakást, és 
üzenem az uraknak: nagyszerű, hogy elvégezték  a földmunkákat, mert segíteni fognak 
azoknak a családi gazdálkodóknak, akik majd ezt a földet meg fogják kapni. A szerződésük 
egyébként úgy szólt, ezt szeretném nagyon hangsúlyozottan elmondani, hogy nekik mezei 
leltár mentesen, szabadon kell átadni a területet. Az, hogy ő elvégezte az őszi munkát, 
trágyázott, el is vetették a repcét időnként, az jogcím nélküli tevékenység volt a területen. 
Nincs érvényes szerződésük. Október 31-én lejár a szerződésük, és úgy kell visszaadják a 
földet, hogy az a következő bérlőnek továbbadható legyen. Úgyhogy ezt azért mondom, mert 
a Nemzeti Földalap szeptemberi indulása óta folyamatosan egyre nagyobb meglepetések érik 
az embert, részben az adatok állapotában kapcsolatban, másrészt a szerződések tartalma 
lassan kiderül, a végére fogunk járni, és ennek a folyamatnak a tanulságait levonva kell 
nekünk egy teljesen más föld- és birtokpolitikát kialakítanunk.  

Még egy tanulságot szeretnék, itt a jelentés is tartalmazza, de szeretném hangsúlyozni, 
foglalkoztatási ügy. Már egy szeletét említettem. Eldöntendő, hogy akarunk-e foglalkoztatást 
vagy  nem akarunk, vidéken. Ha nem akarunk, akkor lehetne azt a beruházáspolitikát 
folytatni, amit az előző kormányzat folytatott, hogy tudniillik úgy ruházunk be, hogy egyre 
kevesebb embernek lesz munkája, mert kicseréljük az embereinket. De valószínű, nem ebbe 
az irányba kell menni, és különösen más felfogásban kell értékelnünk a foglalkoztatást.  

Az előző időszakok torzító statisztikái azért alakultak úgy, ahogy, mert csak a 
bérmunkával foglalkoztak. Az összeállításban szerepel egy táblázat, amely a mezőgazdasági 
munkaerő-felhasználásnak a tényleges helyzetét mutatja be. A mezőgazdaságban van 
úgynevezett nem fizetett és fizetett munkaerő. A mezőgazdaság alapformája a családi 
gazdálkodás Európában is, ahol nem bért vesz fel, ő nem foglalkoztatott, és ilyen értelemben a 
statisztika nem is foglalkozik vele. Ebből fakad az, hogy a végén azt látjuk, hogy már csak 
76 ezer embert foglalkoztatott a mezőgazdaságban, de hogyha megnézzük a 
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mezőgazdaságnak ezt a teljes kapacitását - és ezt magunknak is mondom, el kell tudni 
magyarázni, hogy hány embert is tart el a mezőgazdaság -, akkor ezzel szemben, a fizetett 
bérmunkások 103 ezres létszámával szemben, amit a 2010-es előrevetített adatok mutatnak, a 
teljes foglalkoztatási kapacitás 414 ezer fő. Tehát, kérem szépen, még ma is, annak ellenére, 
hogy hihetetlen nehéz helyzetet, időszakot élt át ez a családi, egyéni gazdálkodói kör, még ma 
is a teljes foglalkoztatási kapacitásnak a 75 százaléka itt van, amit a statisztika nem is vesz 
figyelembe. Nekünk erre a körre kell alapoznunk, és persze bérmunkásokra, mert a 
mezőgazdaságnak nem az az alapformája, hogy tőkéstársaságok vagy befektető társaságok 
működtetnek egy biológiai ipart, hanem olyan gazdálkodó családok, amelyek egy adott 
közösségben a helyi gazdaság fejlesztéséhez hozzájárulnak, és benne élnek abban a 
közösségben, ahol egyébként a termelés és a fogyasztás is összekapcsolható. Ezt tehát egy 
nagyon fontos szempontnak szeretném idehozni. Ez 78 százalék volt 2006-ban, 75-re 
csökkent, tehát tulajdonképpen csodálatos, hogy csak 3 százalékkal csökkent azon 
megpróbáltatások ellenére és abban a negatív diszkriminációs közegben, amit az előbb a 
támogatásoknál is elmondtam; ennek ellenére még mindig ez a fajta önfoglalkoztatási 
kapacitás - teljes munkaerőre átszámítva természetesen ezt is, tehát 1800 órával számolva a 
foglalkoztatást - 310 ezer főt jelent. Ez nem elhanyagolható, és azt hiszem, hogy ez a 
foglalkoztatási helyzet is fontos teendőket vetít előre.  

Azzal szeretném befejezni - és elnézést kérek, ha mégis kicsit hosszabb lett, picit 
jelezve azt is, hogy merre keressük a tanulságok alapján a kibontakozást -, hogy én ennyiben 
gondoltam egy általános bemutatását adni a jelentésnek. Nyilván sok-sok részlete van, és 
azért is kértem Feldman Zsolt helyettes államtitkár urat, az agrárgazdasági államtitkárság 
helyettes államtitkárát, hogy legyen itt, mert sok olyan kérdés felmerülhet, amelyet az adott 
államtitkárság, az agrárgazdasági államtitkárság részletesebben ismer. Tehát ha bármilyen 
kérdés, megjegyzés van, akkor megpróbálunk majd közösen reagálni, amit én tudok, 
megválaszolom én, amit nem, azt ő. A többségét nyilván majd Zsoltra fogom hagyni, mert 
nyilván a részletekben van az ördög elrejtve. Köszönöm szépen.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a benyújtott javaslathoz a szóbeli 
kiegészítést.  

Most szokásainknak megfelelően a bizottsági tagoknak adok lehetőséget 
hozzászólásokra és kérdések feltevésére. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok elsőnek 
szót.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Azért kértem viszonylag hamar szót, mert 

nem nagyon tudtam kezelni ezt az időpontváltozást, tehát nekem viszonylag hamar el kell 
mennem egy másik programra, nem tiszteletlenségből, és nagyon örülök, hogy az államtitkár 
úr személyesen van itt. Azzal szeretném kezdeni, hogy én megpróbáltam úgy feldolgozni ezt a 
jelentést, hogy a monitoron néztem a 2009-est, a papíron meg a ’10-est - nem volt egy 
egyszerű feladat, de azért nagyjából összevethető a kettő. Azzal szeretném kezdeni, hogy a 
2010-es jelentésben töredéke van a politikai lózungoknak, a 2009-eseknek - mondjuk ezeket 
most az államtitkár úr hozzárakta, még szerencse, hogy csak szóban, mert teljesen más lenne a 
véleményem a jelentésről, hogyha le lett volna írva benne, amiről most itt hallottunk.  

Ez egy nagyon korrekt szakmai anyag, és való igaz, hogy ebből nyilván sok mindenki 
olyan következtetéseket vonhat le, amilyeneket akar, vagy ami szerintem van. Nyilván egy-
két kiegészítésére majd reagálni is fogok, de azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon jónak 
tartom a tanács anyagát, a véleményét és a javaslatait, teljes mértékben egyetértek velük. Én 
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úgy gondolom, hogy ha valaki összeveti azt azzal, mint ami most a szóbeli kiegészítésben 
elhangzott, azért nem mindenben találkozik a két történet egymással. Sorba mennék.  

A Nemzeti Földalapról ez a jelentés nagyon vékonyan ír, fél oldalt - ez a 2009-esben 
legalább öt oldal volt. Ez nyilván abból adódik, hogy volt egy technikai átszervezés, és ezért 
gyakorlatilag 2010-ben a Földalap semmit nem csinált - fél évig azért, mert mindenki várta az 
új kormányt, fél év után meg azért nem, mert nem volt Földalap. Na most azért ez meglátszik. 
Tehát én azt gondolom, hogy ami hibákat itt most hallottunk, azok egy része abból adódik, 
hogy leálltak a szerződéskötések, azért van itt ennyi elvarratlan ügy. Én, államtitkár úr, azért 
arra a szerződésre nem lennék olyan marha büszke, hogy mezei leltár nélkül kell valamit 
átadni, mert abban kétméteres parlagfű van. Tehát aki nem tárcsázza le vagy akinek nem 
engedik letárcsázni betakarítás után a földjét, az olyan szintű súlyos szakmai hiba, hogy egy 
ilyet állami szerződésbe belerakni abszolút nonszensz. Én is olvastam ezeket a szerződéseket, 
teljesen nonszensz. A napraforgótáblákon kétméteres parlagfű van ezeken a táblákon, az 
65 ezer hektárból mondjuk a napraforgó… (Közbeszólások: Most?) Most már nincs, mert már 
nincs parlagfű, mert megfagy, de egyébként van sajnos, és ilyenkor kit büntetnek meg? Majd 
azért arra is kíváncsi lennék, hogy mondjuk ha a földhivatal beméri azt a táblát, akkor ezért ki 
fizet, amikor meg van tiltva a korábbi használónak, hogy bármit is csináljon, hogy egyáltalán 
kimenjen arra a földre. (Közbeszólások.)  

A másik az alacsony bérleti díjak ügye. Nem tudom, ez a nagybereki szerződés mikor 
köttetett, és szerintem nem is az NFA kötötte, hanem valószínűleg a nemzeti park, nem 
tudom, mert nem ismerem ezt a szerződést, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy 
természetvédelmi terület. Az más, hogy ott nem lehet természetkárosítást végrehajtani, és ez 
ellen szigorúan fel kell lépni. De azért arra kíváncsi lennék, hogy a most kiírásra kerülő 
szerződésekben miért csökkentették a bérleti díjakat. Tehát alacsonyabbak az új szerződések 
tervezett bérleti díjai, mint amilyenek a 2009-ben megkötött szerződések díjai voltak. 
1490 forint/aranykorona volt, most meg 1250 forint/aranykorona, ha jók az információim, ha 
nem, akkor majd nyilván mondják. Ezt viszont nekem senki tudja megmagyarázni, amikor 
azért ez nem éri el a piaci árat, még az 1490 sem érte el a piaci árat. Úgyhogy kár ezt egymás 
szemére tolni, mert most, úgy látszik, más körnek kell a föld, és nem akar annyit fizetni érte.  

Mondtam, hogy sorba megyek. Vízi társulatok. Teljesen korrekt a leírás. Ugyan nem a 
költségvetésről beszélünk, de azért kíváncsi lennék, hogy hova tűnt el a vízműtársulatok 
pénze, ugyanis azt tudom, hogy a feladat átadásra került a BM-hez, de a 4,5 milliárdnak 
valahol meg kellene jelennie, és nem jelenik meg sehol. Erre majd azért oda kellene figyelni, 
mert ez a forrás eltűnt, és nem tudom, majd hogyan fognak működni 2012-ben, ugyan már 
nem a minisztérium, hanem a BM felügyelete alatt, de forrás se itt nincs, se ott nincs.  

Termelőeszköz-felhasználás. Világosan mutatja az anyag, hogy a II. félévtől uniós 
támogatási rendszer nem működött. A visszaesés ebből adódik. Tehát nem voltak döntések, 
nem voltak kifizetések, mindenki fogta a pénzt nyilván, azt gondolom, ez nem jó így.  

Egy apró technikai hibára hívnám fel a figyelmet - ezt majd nyilván megnézik a 
szakértők, csak hogy ne maradjon elvarratlanul -: a 41. oldalon a 2008-as és a 2009-es adatok 
nem egyeznek meg a 2009-es jelentés adataival. Az, hogy a 2009-es korrigálva lett, lehet, 
mert itt vannak azért becsült adatok, de hogy a 2008-asok sem egyeznek meg, azért az már 
izgalmas. Nem kekeckedni akarok, csak egy lektorálás, azt gondolom, magukra a táblázatokra 
ráférne. Megmondom őszintén, hogy több ilyet nem találtam, tehát ez az egy volt, de lehet 
még amúgy - minden táblázatot persze nem tudtam tüzetesen, ilyen szemmel átnézni.  

Állattenyésztés. Igen, a baromfi kivételével valóban tovább csökkent, és csökkenni is 
fog. A baromfi is csökkenni fog egyébként a ketrec miatt, az teljesen nyilvánvaló, ez egy 
újabb probléma lesz a foglalkoztatásban, itt majd valamit nyilván lépni kell. Az is látszik, 
hogy a sertésnél a legnagyobb csökkenés az egyéni gazdaságokban volt, és én attól tartok, 
hogy ez az egy koca, egy porta, ami következtetést ebből levont a mostani kormány, erre nem 
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lesz megoldás. Egy: nem mindenki ért ehhez, legalábbis én nem gondolom, főleg az 
anyadisznótartáshoz meg a tenyésztéshez, mert egy koca, az koca, tehát ott nem az van, hogy 
benn van 10 ól, aztán dobok neki valamit, hanem annak vannak bizonyos szakmai meg állat-
egészségügyi kritériumai. A másik meg, hogy az összes falu összes állattartási rendeletét 
módosítani kell, ezt most mondom, mert most már egyetlenegy faluban… lassan tyúkot sem 
lehet tartani. Tehát itt kellene kezdeni, mielőtt ilyen egymillió darabos növekményt 
meghirdetek. És nem a törzslakosok, az őslakosok miatt van ez a probléma, szeretném 
mondani. Hangosabbak a beköltözők. Sajnos ezt tudomásul kell venni.  

Erdőgazdálkodás. Nagyon korrekt elemzés van, de azért érdekelne, hogy 2010-ben 
970 millió forintos erdőfenntartási támogatás, aminek persze a nyílt napon még a növelését is 
ígérték, az hová tűnt. Mert most 53 millió van a 2012-es költségvetésben. Ez jó 
következtetéslevonás volt a jelentésből, hogy biztos sok volt, nem kell annyi, gondolom. 

A közmunkaprogramokról is szól az anyag. Ez minden évben növekedett, az erdészeti 
közmunkáról beszélek. Kíváncsian várom a ’11-es jelentést, mert nagyon fontosnak tartom. 
Főleg úgy, hogy kiegészíthető most már elvileg a magánerdő-gazdálkodással is. Mert végig 
lehet követni, hogy hogyan nőtt ez, és egyre nagyobb források lettek erre szánva. A 2010-es is 
nőtt a ’9-eshez képest. 

A pénzügyi vagyoni helyzet, az eredményesség valóban javult. Hát ezt államtitkár úr 
is mondta, ezzel teljesen egyetértünk, emelkedő árak, gyengülő forint. Ez 2011-ben még több 
lesz, ez még tovább emelkedett, ez teljesen nyilvánvaló. Most még nem is volt annyi 
természeti katasztrófa, tehát valószínű, hogy több lesz a nyereség. De azért azt látni kell, hogy 
ez a forintárfolyam már átviheti negatívba a dolgot. Tehát magyarul az exportban jó, meg 
bizonyos értékesítésben, importvédelemben, de az importanyagoknál olyan iszonyatos 
drágulás lesz, amit nem fog tudni kikompenzálni, tehát azért itt most már tovább nem kell 
örülni ennek, azt gondolom. Még akkor is, ha valamelyik újság azt írta, hogy én nagyon 
örülök. Nem. Tehát a 300 forintos euró semmire nem jó. Az az, ami volt 2010 környékén, az 
270-280 közötti euróárfolyam, azzal tartósan kiegyezne az ágazat. 

A beruházások visszaestek. Nagyon visszaestek, 27 százalékkal. Ez nem jó irány, és 
majd mondok egy-két dolgot arra, amit az államtitkár úr mondott. 

Élelmiszeripar. Nagyon korrekt elemzést látunk.  
Helyi értékesítések. Nagyon nemesnek tartom ezt az irányt, de azért azt világosan látni 

kell, hogy ha nem vagyunk képesek exportképes élelmiszereket előállítani, akkor helyben sem 
fogunk tudni eladni. Tehát erre nagyon sok példát tudnék hozni. A legeklatánsabb példa a 
szociális bolthálózat. Amit egy éven belül meg tudott ölni az ellenfél azért, mert nem volt 
mögé logisztika téve, mert nem tudtak olyan minőségű és árú árut előállítani. Tehát nekünk az 
nem megoldás, hogy helyben adjuk el, amit lehet. Nem! Nekünk exportképes árut kell 
előállítani, és akkor helyben is jók vagyunk. Mert egyébként ez a nyitja. Tehát én nem tartom 
jónak azt a dolgot, hogy a maradék majd megy exportra – mondjuk ezt inkább a Gézáék 
szokták mondani -, ilyen nincs, ebbe belebukik az ország, ha ez a filozófia lesz, hogy az 
menjen csak exportra, ami marad. Ilyen nincs.  

A bioenergia fejezetnek örültem, csak sajnos a tettek, meg a szavak, meg a leírtak nem 
találkoznak, mert azért nem kellett volna hagyni, legalább ennek a bizottságnak nem kellett 
volna hagyni, hogy megöljük a bioetanol ágazatot. Ami egyébként le van írva az anyagban, az 
50 forint adóemeléssel mondjuk, elrendeztük, tehát azért ezt világosan látni kell a MOL 
lobbija eredményeként, hogy a MOL jogásza benyújt egy ilyen módosítót, ti meg két kézzel 
megszavazzátok. Ezt azért nem kellett volna.  

Az európai uniós ügyek. Erre is mondanék néhány szót. A vidékfejlesztési fejezet 
nagyon jó. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jól összeszedett, és a 
problémákat világosan elénk táró rész. Nyilván, ha nagyon mélyen belemennénk bizonyos 
ügyekbe, lehet, hogy mások nem így látnák, de én ezt egy nagyon jó összegző anyagnak 
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látom. Az európai uniós jövőről. Ugye az teljesen világos, és ha valaki ezt nem így látja a 
leírtakból, akkor az valószínű, nem jó anyagot olvasott. Világosan látszik, hogy megmarad a 
termeléstől elválasztott rendszer az Európai Unióban. Lesznek majd ennek ilyen különböző 
kis korrekciói, de hogy a francia-német paktum erről szól, ez biztos. Most át kéne gondolni, 
hogy akkor nálunk mi lesz a történelmi bázis, meg mikor lesz. Mert ha nem lesz, akkor 
nagyon nagy bajban leszünk. És talán be kellene ismerni, hogy az SPS-t nem biztos hogy el 
kellett volna vetni. Ugyanis ez van Németországban, meg Franciaországban, kedves barátaim.  

És hát én tudom, hogy időnként elhangzottak kijelentések politikusok részéről, hogy 
azért azt jobb, ha nem látják, ami itt a tény, mármint a termelők, mert abból nagy politikai 
balhé lesz. Sajnos az lesz. Tehát, hogyha nem lesz, itt bukhatunk nagyon nagy pénzt, és nem 
úgy van, hogy akkor majd másnak odaadjuk, hanem tehetünk mellé nemzeti forrást, aztán 
valamilyen fejlesztési programba odatehetjük, ha lesz nemzeti forrás. Csak kérdés az, hogy 
mikor lesz.  

A támogatásoknál én már nem is mondom, mindenhol le van írva, hogy nem 
teljesültek a törvényi előírások. Az a törvény nem erre a rendszerre készült, azt hiszem, ezt 
korrektül be kell ismerni. Tehát nem arra a rendszerre készült, amikor már csak 20 százalék a 
nemzeti finanszírozás a teljes támogatásból. Így nem is lehet betartani azokat a szabályokat. 
Itt is 230,9 milliárdnyi euró nemzeti forrást kellett volna kifizetni. Ez képtelenség. Egyébként 
csak megjegyzem, hogy valaki talán mondott ilyet választási ígéretként, lehet, hogy nem 
konkrétan így, de ez pont a 130 milliárd Top-up, amit hozzá lehet tenni még jövőre is. Mert 
körülbelül annyit lehetne hozzátenni a jelenlegi számokhoz, mert erre van még lehetőség. Az 
utolsó lehetőség 2012-ben, de inkább csökkenni fog, mint nőni. Azért csökkenteni nem 
kellene szerintem, de erről majd a költségvetésnél még beszélünk. 

Kárenyhítés 11,1 százalékos mérték. Én erre nem lennék büszke, meg arra sem, ami 
most az almaügyben kialakult. Én továbbra is azt mondom, hogy csak ki kellene taposni a 
kormányból néhány milliárd forint közvetlen forrást, mert nem lesz jó a hitel. Látszik. Azt 
nem fogják tudni igénybe venni, akármilyen kedvező, akkor sem. Én szívesen elmegyek 
államtitkár úrral is közösen ugyanolyan fórumra Baktalórántházára mint amin voltunk annak 
idején. El kéne menni, aztán beszélni az ottani emberekkel. Én voltam, a fél famíliám 
odavaló. Nem örülnek ennek, hogy őket így átverték, és most megint megkapták a levelet, 
hogy ez így van, ezt kell szeretni, és ne pattogjatok, mert különben meg nem kaptok mást se. 
Ez meg szerintem nem korrekt.  

A vörösiszapnál azért majd érdekelne, hogy a maradék elismert támogatásokhoz mikor 
jutnak hozzá az ottani mezőgazdasági termelők. Már mondjuk van olyan cég, akinek 84 
milliót elismertek, de csak 4-et kapott meg. Tehát ezeket rendezni kéne most már, és egyre 
sürgősebb az ügy, azt gondolom.  

Államtitkár úr beszélt arról, hogy milyen galád módon lettek elosztva itt a 
támogatások. Hát azért erre én is hadd olvassak fel valamit ebből az anyagból. Mert lehet, 
hogy nem ugyanazt olvastuk. A támogatások 85 százalékát a kis- és középvállalkozások 
szerezték meg, ezen belül a tíz főnél kevesebb embert foglalkoztató mikrovállalkozások 53,4 
százalékát, míg a 250 főnél többet foglalkoztató hazai nagyvállalatok csupán 14,1 százalékát 
kapták. Ez az EMVA-nál úgy néz ki, hogy mikrovállalkozás 35,3 százalék, kisvállalkozás 
17,2 közép 19,3, egyéb, ugye ezek a nagyok, 27,2. Gondolom, nem ugyanazt az anyagot 
olvastuk, vagy lehet, hogy azt is bele kellett valahol írni, csak én nem találtam meg, amit az 
államtitkár úr mond, de messze nem úgy van. Tehát magyarul a forrásoknak a jelentős része, 
és még egyszer mondom: Magyarországon néhány tucat nagy cég kivételével mindenki kkv. 
Az egyfős is, a tízfős is, az ötven is. Tehát erre oda kellene figyelni, és a kkv-kat támogatni 
kellene.  

Adórendszer, az adónál megbeszéljük, a 2012-es év lehet, hogy elviszi az ágazat 
nyereségét, ha nem változtatnak ezen a jóváírási szabályon.  
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Kutatás. Nagy liblingje volt mindig a mostani kormánypártoknak, hát ehhez képest 10 
százalékos mértékre csökken a kutatásra szánt forrás, 200 millióról 21-re. Hát ez se ebből az 
anyagból következett, gondolom.  

Összességében annyit szeretnék mondani, hogy az anyag teljesen rendben van. A 
tartózkodásunk a szavazásnál nem az anyagnak, a készítőjének szólt, hanem annak az 
agrárpolitikának, ami zajlik. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem közvetlen az anyaghoz, de az SPS megemlítésre 

került, örök vitánk, mi az Alkotmánybíróságig mentünk, és szentül meg vagyunk győződve, 
hogy helyesen jártunk el. Különösen annak fényében, hogy az Európai Unió most jelentette be 
a 2014-2020-as időszakra szóló támogatási elképzelést, és ennek az egyik fordulata, hogy 
azon országok, akik SPS-rendszert bevezettek, azok csak 5 százalékos mértékben 
használhatnak kiegészítést új támogatásra, hogy eldönthessék, hogy mely ágazatokat 
szeretnék támogatni. Ugye ez volt az egyik kulcskérdés, hogy tudjuk-e az állattenyésztést, 
tejtermelő gazdálkodást támogatni, mikor majd eltűnik az egész. De azon országok, akik 
SAPS-ot tartottak meg  végig, ott 10 százalékos lehet az összes támogatási összegből ez a 
mozgástér. Csak szeretném megemlíteni, hogy úgy néz ki, hogy ugyan erre nem számolva 
akkor, amikor mi védtük a SAPS-ot, és tiltakoztunk az SPS ellen, sokkal súlyosabb vitáink 
voltak ebben, de úgy néz ki, hogy a leghelyesebb utat választottuk, ha ez a rendszer marad 
meg. Márpedig úgy néz ki a bejelentés alapján, hogy ez fog megmaradni. Márpedig úgy néz 
ki a bejelentés alapján, hogy ez megmarad. 

Kérdezem, hogy van-e további kérdező vagy hozzászóló van-e a jelentéshez. 
(Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok szót.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jelentéssel 

kapcsolatban szeretném egyértelművé tenni, hogy valóban egy átfogó, mindenre részletre 
kiterjedő és a folyamatokat reálisan bemutató anyagot vettünk kézhez. Azt gondolom, hogy a 
tárca egyértelműen bemutatta azt, hogy milyen folyamatok indulnak el, és ez az anyagból már 
kiolvasható. Miért hozom ezt szóba? Azért, mert elöljáróban és főleg Gőgös - szó szerint 
mondom - államtitkár urat hallgatva említem meg, azért, mert az emlékezetünk nem hagy 
cserben (Gőgös Zoltán: Az enyém sem!), és amikor ő, képviselőtársunk a másik székben ült, 
akkor több alkalommal jelezte, akkori alelnöki státuszomban nevezett meg, hogy, alelnök úr, 
most a 2008. évről tárgyalunk, nem a 2009-esről. Államtitkár úr, képviselőtársam, most a 
2010. évről tárgyalunk, és több alkalommal bizony nagyon tisztán, világosan, egyértelműen 
kitűnt - itt főleg az agrárpolitikai megjegyzésekre meg a folyamatokra szeretnék utalni -, hogy 
a jelenlegi ügyek kerültek szóba. Azt is szeretném jelezni, hogy bizony amikor a folyamatokat 
megítéljük, akkor nem lehet elvonatkoztatni a tényektől sem, és attól sem, hogy az emberek 
mit, milyen változásokat akartak. Ezek a változások megkezdődtek már a 2010. évben, és az 
anyagban ezek a folyamatok nagyon helyesen tetten érhetők. Nekem az a meggyőződésem, 
hogy az anyag átfogóan tükrözi a valós helyzetet. Néhány kérdésről szeretnék egy kicsit 
konkrétabban szólni.  

Az NFA-val kapcsolatban: szóba került, államtitkár úr, képviselőtársam kifogásolta, 
hogy miért nem úgy működött a rendszer, mint ahogy az joggal lett volna elvárható. Aki a 
folyamatokat követte, részleteiben ismeri, pontosan tudja, hogy az NFA-t úgymond 
beintegrálták az MNV Zrt.-be, és onnantól kezdve a tevékenysége átláthatatlan volt. Egy 
teljesen kezelhetetlen nyilvántartási rendszert örökölt meg az a szervezet, amely a 2010. 
évben jött létre, és nyilvánvaló, hogy itt bizony arra nem számolhattunk, hogy azonnal egy 
átlátható, tiszta, világos helyzet következik be. (Font Sándor, a bizottság elnöke elhagyja az 
üléstermet.) 
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(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
Egy szerény megjegyzés ahhoz - és itt reagálni szeretnék az elhangzottakra -, hogy a 

terület az ideiglenes földhasználattal bíró vagy a lejárt szerződések, a most október 31-ével 
lejáró szerződések esetében milyen a terület állapota. Szeretném jelezni, hogy mindaddig, 
amíg pro forma, papírforma szerint és szerződésileg az illető használatában van, aki mondjuk 
10 vagy 15 éven keresztül használta a területet, az a minimum, még a polgári jog szerint is, 
hogy azt kultúrállapotban… 

 
ELNÖK: Azt ki fizeti ki?! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): …kultúrállapotban adja vissza. Ő vette ennek a területnek 

a hasznát, és ezért ő ezt köteles ellátni, elvégezni. (Az elnök közbeszól.) Ezt azért szeretném 
egyértelművé tenni… (Az elnök közbeszól.)…, szeretném egyértelművé tenni. Igen sok 
szerintést nem találtunk meg, igen sok szerződést nem láttunk, amit egyébként nagyon 
szeretnénk látni, jómagam is, de a polgári jog szerint ez így működik. Tehát igenis 
kultúrállapotban kell visszaadni, és az egy ráutaló magatartás, amikor valaki azért végez 
különböző tevékenységet a területeken, mert éppenséggel azzal már jelzi, hogy ő arra már 
egyértelműen igényt tart. Természetes dolog, hogy ez majd eldől akkor, amikor a pályázatok 
kiírásra és elbírálásra kerülnek. Elnézést kérek képviselőtársaimtól, de erre az aktuális ügyre 
kénytelen voltam reagálni.  

A következő, amiről szeretnék szólni, a termelőeszköz-felhasználás, a fejlesztések 
ügye, a forrásfelhasználás. 2010-ben, amikor a kormány megkezdte a tevékenységét, bizony 
egy fél évbe telt, mire nagyjából átlátható viszonyokat tudott teremteni. Akkor, 2010-ben 
szembesült az új kormány azzal, hogy bizony a források jelentős része, meghatározó része 
vagy felhasználásra vagy lekötésre került, és bizony nagyon sok vitás kérdés volt, arról nem 
beszélve, hogy az MVH-nál több mint 10 ezer olyan per volt, amely akadályozta azt, hogy 
érdemben döntések szülessenek.  

Az állattenyésztéssel kapcsolatban: igen, ismételten szóba került a napi aktualitás, nem 
állom meg, hogy ne reagáljak rá, elhangzott itt az egy koca, egy porta megjegyzés. Én ilyen 
programot nem láttam a kormány részéről. (Az elnök közbeszól.) Ilyen kormányprogramot 
nem láttam leírva, ilyen kormánystratégiát nem láttam leírva. A sajtóban hangzott el ilyen, az 
biztos…  

 
ELNÖK: A miniszterelnök úrtól, igen. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): …A sajtóban hangzott el ilyen, az biztos. Várjuk meg a 

stratégiát, és akkor ez majd egyértelmű lesz. Nyilván ott, ahol ez megoldás, ez alkalmazásra 
kerül, csak arról nem szól a fáma, hogy mi van azokon a vidékeken, ahol az embereknek 
egyáltalán az élelemhez való jutást is meg kell oldani - ez egy nagyon szép örökség, remélem, 
senki nem gondolja, hogy az elmúlt másfél év alatt alakult így a helyzet. Továbbmegyek: a 
sertésstratégia tehát, azt gondolom, várat magára, és majd ha megjelenik, azt gondolom, akkor 
lehet erről vitatkozni. Egyelőre a 2010. évben ilyen folyamatokról nem beszéltünk, úgyhogy 
ha valami, akkor ez bizony aktuálpolitika.  

A beruházások ügyét már jeleztem, természetes a visszaesés, úgy gondolom; úgy 
gondolom, természetes a visszaesés a számok tekintetében, mert jóval korábban lettek 
lekötve, és azt gondolom, hogy ha 1400 milliárdnak a 80 százalékát felhasználják vagy 
lekötik - egy 7 éves periódusra eső forrástömegről beszélek -, akkor érthető, hogy ez a 2010. 
évben nem növeli a felhasználás lehetőségét. (Font Sándor, a bizottság elnöke visszatér az 
ülésterembe.) 
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
Helyi értékesítés - nem akarom megkerülni. Nem arról van szó, hogy most mindent 

helyben akarunk megoldani, és az exportra nem gondol senki. Pontosan arról szól az 
állattenyésztéssel kapcsolatos stratégia, amelynek keretet a vidékfejlesztési stratégia ad, hogy 
az állattenyésztés egy erős, magas minőségű termék-előállítással tudjon a helyére kerülni. Ez 
jelen pillanatban folyamatban van, és 2010-ben láttuk az örökséget. Nem úgy működik a 
rendszer, különösen nem az állattenyésztésnél, különösen nem a szarvasmarha-tenyésztésnél, 
ami az állattenyésztés nehézipara, hogy az állomány majd az egyik pillanatról a másikra, 
csodával határos módon megnő; annak a hátterét, a feltételrendszerét ki kell alakítani, és ez 
nem egy év.  

Megújuló energia. Azt gondolom, hogy itt egyértelmű lesz az a fejlesztés, ami jelenleg 
a kormány asztalán van, és amelynek a kialakítása már megkezdődött 2010-ben. Meg kell 
jegyezzem, hogy az előző 8 évben nem sok konkrétummal találkoztunk. 

Az SPS-re szeretnék még egyértelműen reagálni, ez a 2010. év folyamata volt. 
Ismerve most már csak egy bizonyos részét annak, hogy hogyan működött a földhasználat, 
hogyan működött a támogatások lehívása, érdemben ismerve azt, hogy a 2006. évi bázis 
kialakítása milyen hatással volt a gazdákra, a gazdálkodókra, és hogy kik jutnak ma is, még 
mindig az uniós jogszabály alapján nemzeti támogatáshoz, főleg az állattenyésztők köréből, 
ez nagyon egyértelmű üzenet arra nézve, hogy helyes lépés volt, államtitkár úr, meg kell 
jegyezzem, és most, már a folyamatok ismeretében lesz kialakítva az a rendszer, amely 
elsősorban azokat hozza helyzetbe - nyilván figyelembe véve az uniós előírásokat -, azok 
lesznek helyzetbe hozva, akik valóban gazdálkodni akarnak, termelni akarnak. Úgyhogy erre 
megvan a mód, megvan a lehetőség. És úgy gondolom, hogy ez 2009-ben és 2010-ben 
nagyon helyes lépés volt, hogy a megfelelő döntések megszülettek, hogy legalább 
visszafordíthatatlan folyamatok nem indultak el. 

Én a magam részéről ezekhez szerettem volna hozzászólni. Még egy, bocsánat, a 
kárenyhítés témája. Kedves Államtitkár Úr! Én megértem, hogy a bajban lévő embereket 
könnyű heccelni, feltüzelni, beszéljük csak meg ezt nyíltan, és a tények alapján beszéljünk. A 
tények alapján beszéljünk! Akkor, amikor az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elfagyott, 
akkor az országúton kellett kikövetelni, hogy legalább 870 millió forintot – tényeket mondok 
-, gyorssegélyt kapjanak akkor a gazdák. 870 milliót! Tessék megnézni, pontosan emlékszem. 
Folytatom. Most ezzel a gyorssegéllyel szemben egymilliárd 270 millió gyorssegély került 
utalásra, mert az emberek számláján van. Az a nemzeti agárkár-enyhítési rendszer, amelyet 
államtitkár úrék kialakítottak, ami az elkövetkező esztendőben már megváltozik, annak a 
rendszernek alapján most reményeink szerint egy igen jelentős forrás kerül még a fagykárt 
szenvedett gazdákhoz, mert hála a jó istennek, hogy nem volt különösen nagyobb természeti 
katasztrófa, és a termés nagyobbik része betakarításra kerülhet, ez meghaladja a 
hárommilliárd forintot számításaink szerint. Ezen túlmenően pedig, csak hogy nagyon 
egyértelmű legyek, és államtitkár úr számára, képviselőtársam számára is legyen egyértelmű, 
a húszéves nyolcmilliárdos hitel, hároméves tőketörlesztési moratóriummal gazdaságonként 
ötmillió forintos plafonnal érhető el. Ez a magyar költségvetésnek, a húsz év összes költségét 
figyelembe véve, mert ez nulla költséget jelent, tehát nemcsak kamat, nemcsak kezelési 
költség, hanem a teljes hiteldíj, ez ingyenes, tehát nem kerül felszámolásra, ingyenes hitel, ez 
4,7 milliárd forint a költségvetésben. Tessék mondani, miről beszélünk! Csak ezt el kellene 
korrekt módon mondani, hogy olyan költségvetési helyzetbe került az ország, hogy ebben a 
helyzetben nem volt azonnal mobilizálható forrás. Ami mobilizálható forrás volt, egymilliárd 
270 millió forint, azonnal megszületett a döntés, és már a számlájukon van az embereknek. 
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Csak ezt tisztességgel el kellene mondani. Mi elmondjuk, nem értem a kontrát. Köszönöm 
szépen.  

Zárva, az utolsó mondattal tehát: magát a jelentést támogatásra és elfogadásra 
javaslom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel!  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen. Ígérem, hogy nagyon rövid 

próbálok lenni, előrebocsátva azt, hogy a jelentés egy korrekt anyag, általános vitára 
tökéletesen alkalmasnak kell hogy tartsuk. Nem minden szempontból természetesen, amennyi 
minimális aggályom van, azt az előttem elhangzottakkal szemben kell hogy támasszam. 
Rendben: ez egy 2010-es évet érintő jelentés, de a jelentés vonalvezetése, még a mondat 
szerkesztése is következtetések levonását teszi lehetővé a jövőre nézve. Én két olyan kis 
részterületet szeretnék kiemelni, amelyek egyrészt konkrét fogyasztóvédelmi vonzattal is 
bírnak, másrészt nagyon fontos számomra, hogy milyen cselekvési terv olvasható ki belőlük a 
jövőre nézve. Az egyik a helyi értékesítés tekintetében, egyértelműen és korrektül 
megállapítja az anyag, hogy egy csökkenő volumenről beszélhetünk. Nyilván egy olyan 
szegmentált területről, amit azért hosszú távú kitörési ágazatnak nem tekint látszólag a 
kormányzat. Bár én ezzel vitatkoznék, de a konkrétan leírt lehetőségekkel kapcsolatban meg 
kell említeni azt, hogy két kitörési pont kerül megemlítésre. Az egyik az úgynevezett e-
kereskedelem fejlesztése, ami egy kicsit talán még a való világtól távol álló, talán tíz-húsz év 
múlva ebből nagyobb kitörési pontot lehet kreálni.  

A másik nagyon meglepő ugyanakkor a magyar eredetű terméket kereső fogyasztók 
vásárlási szokásaira való alapozás. Tökéletesen látszik, hogy 2010-ben már őskáosz dúlt ezen 
a területen, tehát mintegy 12-féle szervezet mondhatta azt, hogy ő magyar terméket 
forgalmaz, rárakhatta a plecsnit, a matricát. Jött egy védjegy társaság, aki kitalálta, hogy a 
magyar terméknél nem alapfeltétel az, hogy Magyarországon termelt vagy előállított 
alapanyagból készüljön az a késztermék. A mai napig jellemzően a csomagolás mint utolsó 
beavatkozás számít ezen a területen. És itt merült fel a kormányzatnak az a furcsa kettőssége, 
hogy retorikailag, amikor én Ángyán államtitkár urat hallgattam, egyszerűen meg kell hogy 
elégedjek azokkal, amiket mond. Ha ez valóban így bekövetkezne és rajta múlna, akkor, azt 
hiszem, hogy nem lenne problémánk ezen a területen. Csak lassan eltelt másfél év, és azt 
látjuk, hogy ez az őskáosz, ha nem is teljes egészében, de egyfajta mocsár formájában még 
mindig fennáll, és bizony benne vagyunk derékig.  

A másik ilyen problémám a 187. oldalon két rövid bekezdés. Ez a két rövid bekezdés 
taglalja az úgynevezett „igyál tejet!” programot és az iskolagyümölcs programot, ahol szintén 
a jelentés időtartamában, tehát abban az időintervallumban, amit ez érint, még mindig egyfajta 
káosz volt fellelhető, hiszen ilyen programokat ki lehetett találni, ki lehetett fizetni őket, de az 
alapkoncepción ez mégsem változtatott, miszerint a gyerekeink szemetet esznek. Ennek a 
következményei pedig mind egészségügyi, mind más téren egyrészt a felnőtt társadalomba is 
átszűrődnek, másrészt óriási költségvetési kiadási vonzattal járnak.  

Ugyanakkor azóta is mi történt? A tisztifőorvos aláírt egy gyönyörű szép ajánlást, ahol 
aztán tényleg A-Z-ig minden fel volt sorolva, hogy mit lehetne és mit nem lehetne. A 
probléma, hogy nincsen mellé rendelve egy olyan szankciórendszer, ami valóban 
kikényszeríti ezt az ajánlási sorozatot. A végeredmény pedig az, hogy a gyerekeink továbbra 
is 3-4-szeresét fogyasztják az ajánlott só- és cukormennyiségnek, felnőve pedig olyan 
felnőttek lesznek belőlük, akik nem egészséges munkavállalóként adót fizetnek, és produktív 
tagjai a társadalomnak, hanem betegeskednek, az egészségügyi kassza kell hogy nagyon sokat 
fordítson rájuk. Tehát vannak itt nagyon szép részletek, nagyon szép programpontok, 
elképzelések, de mégis azt látom, hogy koncepcionálisan az a rendszerváltozás nem zajlik le 
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ezen a területen sem, és most is hangsúlyozottan a fogyasztóvédelmet is érintő területekről 
beszélek, amelyek hosszú távon egyrészt anyagilag is bevételt hozhatnának, nemcsak az 
államkasszának, de az ágazatnak is, hiszen erről is beszélünk, másrészt pedig alapvetően 
tudnák szemléletformáló jelleggel a magyar termékhez, a magyar mezőgazdasághoz, 
egyáltalán a hazaihoz való viszonyt és viszonyulást átalakítani.  

Ezek a gesztusértékű elgondolások hiányoznak véleményem szerint mind az érintett 
időintervallumban, de még egyszer mondom, egy hasonló jelentés legyen alkalmas igenis 
arra, hogy hosszú távú víziókat is kiolvashassunk belőle, és egyáltalán egy olyan stratégiai 
vagy cselekvési tervet, aminek az eredménye az lehet, hogy pár év múlva egy hasonló éves 
jelentés esetében nem kell nekünk hosszas vitákat folytatni, főleg nem olyan dolgokat 
végighallgatni, mint amik itt az SPS kapcsán elhangzottak. Tehát azt mondanám, hogy 
könnyítsük meg a saját dolgunkat, és ezeken a kulcsterületeken legalább gesztusértékben 
lépjünk előre. A magyar termék védjegyszabályozása egy nulla forintos terület lenne, hasznot 
hozna csak és kizárólag a magyar államnak. Ki lehetne takarítani olyan bűnszövetkezeteket, 
akik nem idevalóak. Én arra kérem a kormányzatot, hogy ezt fontolja meg, amellett, hogy 
magát az anyagot általános vitára természetesen alkalmasnak tartjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Győrffy Balázsnak adok szót. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen én is. Igyekszem rövid lenni. Én a 

föld vonatkozásában mondanék egy-két gondolatot, egyrészt az állattenyésztés, a másik 
oldalon meg az állami földek vonatkozásában. Látszik, hogy az állatállomány permanensen 
csökkent sajnos, és ezt teszi annak ellenére, hogy elég komoly előnyt élveznek az állattartó 
telepek a földtörvény alapján az előhaszonbérlet vonatkozásában. Azt gondolnám, hogy ez jól 
mutatja, hogy ezzel az ideával fel kéne hagyni. Nem azért csökken az állatállomány, mert 
nincs hozzá föld. Ezt tudomásul kell venni, hogy annak idején, mikor ez be lett építve a 
földtörvénybe, nyilvánvalóan az volt a cél, hogy az egyébként egy másik kft.-ben ugyanazzal 
a tulajdonosi szerkezettel bíró állattartó telep mellé van föld. Itt az igazi indok az volt, hogy 
lehetőleg a régi – hogy is mondjam? – ideológiailag megfelelő beállítottságú nagy állattartó 
telepek minden földet elhappoljanak a környékbeli családi gazdálkodók elöl, úgyhogy azt 
gondolnám, hogy ezt ezekkel a számokkal is végérvényesen le kellene zárnunk.  

A másik az állami földek. Gőgös képviselőtársamnak mondanám, hogy az, hogy a 
NFA megszűnt mint olyan, és az MNV Zrt.-hez került, ez az átláthatatlanságot eredményezte. 
Nem véletlen, hogy például nincsenek kiszámlázva az MNV Zrt. részéről a földbérleti díjak, 
milliárdos tételek nincsenek kiszámlázva. Azt gondolom, itt komoly felelősség terheli a… 
(Gőgös Zoltán közbeszól.) Az MNV Zrt… Nem volt külön Földalap, a mai napig megy a vita, 
hogy mi történt. Azt gondolom, ezt vizsgálnunk kell, és az elmúlt 8 év kormányzati 
visszaéléseit vizsgáló albizottság vizsgálni fogja, miért nem kerültek ezek kiszámlázásra, és ki 
a felelős azért, hogy milliárdos tőkeinjekciót kaptak ezzel a ki nem számlázással bizonyos 
érdekkörök.  

Azt meg én nem tudom értelmezni, képviselő úr, hogy kétméteres parlagfű nő a 
napraforgótarlón. A napraforgót nemrég aratták, hogy ott kétméteres parlagfű… (Hanó 
Miklós: Gyorsan nő! - Derültség. - Gőgös Zoltán: Abban benne is van, Balázs! - 
Közbeszólások.) Most én ezt nem értem. Ha benne van a napraforgóban, akkor azt hogyan…? 
Csapatokkal kihúzkodtassuk, vagy…? Hogy rosszul sikerült a gyomirtás, az egy dolog, de az, 
hogy mondjuk a… (Gőgös Zoltán: Az aratás után rögtön le kellett volna tárcsázzák, és azt 
nem csinálták meg!) Tehát hogy a napraforgótarlón nő a parlagfű, azt akár alá is írom, de azt 
gondolom, hogy valóban úgy illik egy földet visszaadni, hogy mondjuk egy tarlóhántást azért 
végeznek rajta. Azt gondolom, ezt akár még az intelligencia kérdésének is felfoghatjuk, mert 
nem szokás csak úgy isten hírével visszaadni… (Gőgös Zoltán: Megtiltották a szerződésben, 



- 21 - 

értsd meg!) Zoli, az államtitkár úr nem arról beszélt, hogy a tarlóhántást megcsinálták, hanem 
hogy több száz hektáron repcét vetettek. Azért azt nehéz ráfogni, hogy azért vetett repcét, 
hogy ne nőjön a parlagfű (Derültség.), tehát azért ez egy érdekes megközelítés. (Gőgös 
Zoltán: Nem, azt a talajerózió miatt! - Közbeszólások.) De nem szaladok bele ebbe a témába, 
köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Próbáljuk meg azt az eddig szokásos módozatát folytatni 

a bizottsági ülésnek, hogy az beszél, akinek szót adtam. (Közbeszólás: Így van!) Több körben 
is lehet majd szót kérni, és az esetlegesen felmerült gondolatokra válaszolni. Roppant 
megnehezíti például a gyorsírók munkáját a folyamatos zaj és bekiabálás.  

(Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném 

megköszönni ezt az agrárjelentést az államtitkár úrnak és az államtitkárságnak, és örömömet 
fejezem ki a felett, hogy valóban más lett a jelentés, mint tavaly volt, és nekem úgy tűnik, 
hogy a Lehet Más a Politika tavaly elmondott kritikáit is megfogadták részben, mert 
valóban… (Közbeszólások. - Derültség.) …, mert valóban, amit mi felemlítettünk tavaly, az 
az, hogy nagyon hiányzott belőle az a komplex vidékfejlesztési szempontú megközelítés és az 
ezekre vonatkozó indikátorok. Látom, hogy a társadalmi és természeti erőforrások állapota 
most igyekezett belekerülni az anyagba, és ennek nagyon örülünk. Ezért mindenképpen 
általános vitára alkalmasnak tartjuk a jelentést.  

Az anyag nagyon hosszú, nagyon részletes, számos adatot tartalmaz, ezeknek az 
elemzésébe én most itt nem mennék bele, egy-két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy a 
földkérdéssel foglalkozó, illetve a Földalapról szóló fejezetet mi is rövidnek tartjuk, illetőleg 
azokról az anomáliákról, amelyeket az államtitkár úr az előbb említett a földbérlet kapcsán, én 
nem nagyon találtam benne semmit, úgy általában a földbérleti viszonyokról nem találtam 
benne semmit, ami szerintem hiányzik, és erről jobb lett volna többet beszélni.  

A másik: csak kiemelten megnéztem egy fejezetet, ami a természeti erőforrásokkal 
kapcsolatos, és az erdőgazdálkodásról szóló fejezet tulajdonképpen a tavalyinak egy részben 
szó szerint átmásolt változata, tehát az adatokat nyilván frissítették, de a szöveget nem. Ez 
részben érthető, nyilván nehéz egy ilyen hosszú jelentést összeállítani, de részben, azt 
gondolom, azért megjelentek ugyanazok a hibák: kijelentjük, hogy az erdőgazdálkodás 
szakmai színvonala úgy általában jó, anélkül, hogy bármiféle bizonyítékot vagy indikátort 
mellétennénk. Ezzel szemben megnéztem a vadászatról szóló fejezetet, az azért egy kicsit 
bővült, megjelenik benne a külföldiek bérvadásztatásának a meghatározott szerepe, ami 
szerintem egy kicsit túl van hangsúlyozva. Ezt mi egy kicsit aggodalommal figyeljük, 
tekintettel arra, hogy mindenféle pletykák terjednek, hogy védett fajokat akar esetleg majd 
valamilyen módon a kormány vadászhatóvá nyilvánítani (Közbeszólások: A kormány? 
Kicsoda?), de nyilvánvalóan… (Sáringer-Kenyeres Tamás: Védett fajokat vadászhatóvá?!) 
Igen, igen, van egy ilyen törekvés - mindegy!  

Én azt gondolom, hogy ez csak néhány kiragadott példa, amiben majd még esetleg 
lehet javítani a mezőgazdaság alapját képező természeti erőforrásokról szóló részt a 
jelentésben. De, mondom, összességében nagyon hasznosnak gondoljuk, nagyon jó anyagnak, 
és a további észrevételeinket majd még az általános vita során el fogom mondani az 
Országgyűlésben. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Patay Vilmosnak adok szót. 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár Úr! Egy 

kérdésem és egy megjegyzésem lenne. Szerepel az anyagban, máig nem készült egy világos 
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koncepció a fekete- és szürkegazdaság, a számla nélküli kereskedelem relatív nagy súlyának, 
az erdők illegális kitermelésének és az erdei lopások a visszaszorítására. Ez igen rontja az 
ágazat versenyképességét, és akadályozza a fejlődését. Arra kérnék egy ígéretet vagy arról 
egy tájékoztatást, hogy foglalkoznak-e ezzel, és készül-e egyfajta koncepció erre.  

A másik, a megjegyzésem egy más területtel kapcsolatos. Az élelmiszergazdaság épp 
a hazai piacon szenvedi el a legnagyobb veszteségeit, ezért nagyon fontos a hazai tulajdonban 
lévő feldolgozóipar fejlesztése a növénytermesztés, a kertészeti és az állati termékek 
feldolgozása tekintetében. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy közérdek, hogy a 
fejlesztések termékpályás szövetkezések támogatásával készüljenek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábornak adok szót.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először én is 

szeretném megköszönni azt, hogy ez a tájékoztató anyag tényleg egészen korrektre sikerült, és 
én különösen örülök annak, hogy a vidékfejlesztési szempontok erőteljesebben megjelentek 
ebben az anyagban. Egy pici hiányérzetem van: bár egyébként az anyag is kitér rá a 
helyzetkép a vidék társadalmi-gazdasági állapotáról és a vidékgazdasági indikátorok résznél, 
hogy egyes területeken, főleg a leszakadó területeken olyan helyzet alakult ki sok településen, 
hogy ott már vidékgazdaságról tulajdonképpen egyáltalán nem is beszélhetünk, hiszen 
gazdaságilag értelmezhetetlen, ami ezeken a településeken van, tehát összeomlott ezeknek a 
településeknek a gazdasága, és mint ilyen nem is fejleszthető. Ha nem szeretnénk azt, hogy a 
következő években is olyan dolgokat kelljen leírni, hogy beszűkülnek a megélhetési források 
és a tartós munkanélküliség egyre nagyobb, akkor szeretném az államtitkár úr figyelmébe is 
ajánlani, hogy nekünk több javaslatunk volt ezen a téren, hogy azokon a településeken, 
amelyeken a piacgazdaság alapjai sincsenek meg, ezért ezeknek a településeknek a gazdasága 
piacgazdasági alapon nem is fejleszthető, ott a szociális gazdaság fejlesztésének az eszközével 
sürgősen meg kellene állítani, orvosolni kellene az ott kialakult problémákat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nekem is elég régóta van alkalmam az agrárgazdaságról szóló jelentések vitájában 
részt venni, talán 1998-ban volt az első ilyen alkalom, amihez képest, én azt hiszem, nagyon 
sok minden megváltozott, de vannak azért visszatérő tendenciák, visszatérő gondolatok, az 
elmúlt tizen-egynéhány év alatt sem tudtunk olyan mértékben bizonyos kérdéseket, bizonyos 
problémákat megoldani, mint arra szükség lett volna. Ez az agrárgazdaságról szóló jelentés, 
úgy gondolom, messzemenőkig alátámasztja ezt a gondolatomat, most a részletekre nem is 
kívánok kitérni.  

A jelentésről azt gondolom, hogy egy nagyon fontos állomása minden évben az 
agrárgazdaságnak az átvilágítása és a bizottsági ülésen való megtárgyalása. Nem igen van a 
magyar gazdaságban, társadalomban még egy olyan nagy ágazat mint az agrárágazat, ahol 
ennyire a politika, illetve a mindenkori kormány foglalkozzon egy ágazatnak a múltjával, 
jelenével és jövőjével. Ez számunkra, akik mezőgazdaságban dolgozunk, egy nagyon fontos 
és felemelő pillanat, ugyanakkor lehet, hogy néha már úgy érezzük, hogy egy kicsit túl is 
politizáltuk önmagunkat, de hát ez sajnos benne van az életünkben, és az agrárium mindenkor 
olyan volt, hogy politikai felhangoktól néha mentes, néha viszont hangos is volt.  

Ettől eltekintve azt hiszem, nem is hiszem, tudom, látva és olvasva az Agrárgazdasági 
Tanács véleményét is, ami most aztán bővebb, mint a korábbi években volt, ahogy én erre úgy 
visszaemlékszem, jelentős részben azok a megállapítások mind elfogadhatók, a 
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következtetések levonása szintén, amelyeket megállapít a jelentés és az összefoglaló. De azért 
néhány olyan gondolatot szeretnék kiemelni, ami – azt hiszem, hogy – fontos, és ez nem 
kritika, hanem mikor megjegyzem ezeket a kérdéseket, akkor inkább jó szándékú 
gondolatébresztés, hogy talán jobb lett volna ezzel egy kicsit bővebben foglalkozni, majd a 
későbbiekben az agrárstratégiánál, a vidékfejlesztési stratégiánál talán majd többet hallhatunk 
ezekről a kérdésekről. Nem kerülhető meg a 2010-es évnek az a természeti 
katasztrófasorozata, ami meghatározta az egész gazdasági évet. Ezt úgy gyorsan el szoktuk 
felejteni, de ennek a hatása még a 2011-es gazdasági évre is, tavaszra is jelentős mértékben 
kihatással volt.  

Most úgy beszélünk az agrárgazdaságról, mintha tavaly semmi sem történt volna, 
holott, aki ebben élt, az tudja igazán, hogy milyen katasztrofális viszonyok voltak egészen 
2011 március-április-májusáig. Az idei növénytermesztés, de az állattenyésztés volumenére is 
jelentős részben hatott. Tehát nem szabad elfelejtenünk ezt, ugyanakkor, amikor itt nemcsak a 
szöveges, hanem a második kötetben a számszaki kimutatásokat is végignézzük, mindenütt 
azt tapasztaljuk szinte kivétel nélkül, hogy a termelési volumenek csökkentek, de teljesen 
mindegy, hogy ez most növénytermesztés, állattenyésztés vagy bármelyik alágazatot nézzük, 
a termelési volumenek csökkentek, az árindex viszont emelkedett, és gyakorlatilag ez tartotta 
életben ezt a természeti katasztrófával sújtott agrárágazatot 2011-ben. Ezt mondjuk meg 
őszintén, mert hogyha itt hasonló alacsony árak vannak, mint 2009, 2007-ben, mert 2008-at 
nem szabad ide említeni, abban az esetben szerintem katasztrofális bedőlés lett volna az egész 
ágazatban. Most hogy ez miért így következett, és miért alakult ez a helyzet így ki, ez 
egyszerűen egy külön történet lehetne. 

Egy másik gondolatot szeretnék felvetni szintén a termelés vonatkozásában. Nagyon 
sajnálom, nekem mindig a liblingem szokott lenni, egyről éveken keresztül szóltam a 
parlamentben, arról most nem szólok, de viszont a kertészetről igen, hogy egy szűk oldal 
szerepel benne,  holott a kormányprogramban kiemelten foglalkoztunk – úgy emlékszem – 
azzal, hogy igenis a kézi munkaerő-igényes ágazatok, így kimutathatóan a kertészeti 
ágazatoknak a jövőjét milyen mértékben tudjuk majd alakítani. Ezt én nagyon kevésnek 
találom ebben az anyagban, de tudom azt természetesen, hogy ez a stratégia, ami készül, 
abban azért az ágazatról sokkal nagyobb súllyal gondolkodunk, de ebben a jelentésben egy 
kicsit méltánytalanul kevésnek tartom ezt a néhány gondolatot. Ez alatt természetesen értem a 
zöldségtermesztést, gyümölcstermesztést, és talán még hosszabb gondolatsor van a 
dísznövény- és a gyógynövénytermesztésről mint önmagában a kertészetről. Ezt kicsit mint 
érintett veszem zokon, és semmi más hatással nem él ez az egész. 

 A másik fontos kérdés, amiről pont a tavalyi katasztrofális évvel kapcsolatban el kell 
mondanunk azt a problémakört, ami a vízgazdálkodásról szól. Ugye tavaly mindenki csatornát 
akart építeni, mindenki csatornát tervezett, sőt ez részben áthúzódott erre az évre. Nem 
vagyok én jós, de azt azért szeretném mondani, hogy az elkövetkező 30 évben valószínű, 
hogy ilyen természeti katasztrófa, ilyen mértékű belvíz nem fogja Magyarországot érinteni. A 
nagy gyakoriság okán a valószínűségszámításokat elfogadva, azt hiszem, hogy ez bizonyos 
mértékben nagyon sok mindenre felhívta a figyelmünket, de egyértelműen számomra komoly 
probléma az, hogy a vízgazdálkodás területén belül az öntözésfejlesztés sosem kapja meg azt 
az igazi hangsúlyt, amire szerintem szükség lenne. Most teljesen mindegy, hogy ez kis 
gazdaság, nagy gazdaság, társas vállalkozás, egyéni vállalkozás, mindegy, hogy melyikről 
beszélünk, magáról az öntözésről, ami egy igazi technikai, technológiai szintemelkedést 
jelentene az agrárágazatban a mezőgazdasági területért, erre én ezt nagyon hiányolom, hogy 
ez nem kap még mindig akkora szerepet és hangsúlyt, mint amire szükség lenne. Főleg, ami 
2011 nyarától bekövetkezett az Alföld jelentős részén, az a fantasztikus aszály, ami már 
ismételten súlyt bennünket. Ezzel tudom alátámasztani ezt. 
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Van még két gondolatkör, amire röviden kitérnék. Mindig felvetettem a 
foglalkoztatásbeli problémákat. Ott is, ha látjuk a számokat, a mutatókat, fokozatosan csökken 
az alkalmazotti létszám, a vállalkozások létszáma is. Itt azért én egy dolgot megjegyeznék, és 
ez lehet, hogy eretnekgondolatnak fog hangozni ebben a teremben, ennél az asztalnál: nekem 
az a tapasztalatom, hogy jelentős részben az emberek, a vidéki emberek nem is akarnak 
dolgozni. (Gőgös Zoltán: Ezzel egyetértek.) Nem is akarnak dolgozni. Akkor, amikor a falusi 
porták jelentős része fűvel, sziklakerttel, pihenőággyal, hintával van berendezve és nem 
veteménnyel és nem gyümölcsfával, hanem pampafűvel és mocsári ciprussal, nekem innentől 
kezdve sok problémám van. (Hanó Miklós: Szentes környékén vagy hol?) Hát sok helyen van 
ilyen. De ez az egyik, a másik pedig, amikor elhanyagolt portákat lát az ember, ott megint 
jelentős problémák vannak. Ha átlép az ember például Romániába, ott hasonlót sem lát, ott 
egyből csak a gondozott kerteket és a teljesen bemunkált földeket. (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: Romániában? Ausztriában!)  

A következő kérdéskör, amit fel szeretnék még vetni, úgy látom, a kő megint betalált. 
(Derültség.) Az állategészségügy helyzete. Mégpedig azért, mert annak nagyon örülök, hogy 
tavaly nem volt olyan állategészségügyi járvány, sem olyan különösebb probléma, mint ami 
az előző évek során bekövetkezett. Ez jelentős részben – úgy gondolom – az 
állategészségügyben dolgozóknak, az állatorvosoknak, magának a szolgálatnak jelentős 
részben a jó munkáját, a szakszerű munkáját jelenti. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, és 
itt  említem meg, hogy az állatállomány-csökkenés is bizonyos mértékben, ha nem is 
egyértelműen, de hozzájárul ahhoz, hogy ilyen mértékű járványok ne alakuljanak ki. Ez – azt 
hiszem, hogy – nem megnyugtató és nem követendő, hogy ez a gondolatsor így tovább 
folytatódhassék, éppen ezért az az állatállomány-növelés és az állatállománynak a megtartása, 
illetve fejlesztése továbbra is komoly cél kell hogy legyen.  

Abba is hagyom, mert nagyon hosszúra nyúltam, de ennél sokkal többet is el lehetne 
erről az egész agrárgazdasági jelentésről mondani, én mindenesetre nagyon örülök annak, 
hogy struktúrájában részben megváltozva mégis nagyon pontosan és korrekten tárja fel az 
agrárgazdasági jelentés az agráriumban végzett munkát. Én támogatom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hanó Miklósnak adok szót.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Elnézést kérek, hogy közbeszóltam, de tényleg kiverted az 

álmot a szememből, mert itt ebéd után majdnem elaludtam. (Derültség.) Lényeg az, hogy amit 
Sanyi mondtál, az azért nem baj, hogy foglalkoznak a belvízelvezetéssel meg egyéb 
dolgokkal, mert azt össze lehet kötni az öntözéssel. Tehát, ha az jól van megtervezve, az egész 
rendszer fel lehet úgy építeni, hogyha a folyóinkról összeszedjük a vizet, akkor volument is 
tudnánk növelni, mert amikor ilyen aszályos idő van, egyszer-kétszer meglocsolnánk a 
földeket, akkor tudna nőni a volumen. 

Abban is igazad van, hogy a tavalyi évet az mentette meg, hogy máshol is nagy 
árvizek voltak, meg egyéb katasztrófák voltak, ezért hiány volt a terményekből, ezért volt jó 
ára.  

Még mielőtt el nem felejtem: én is támogatom az agrárgazdaság 2010. évi értékelését, 
és jónak tartom az anyagot. Egy-két dolgot azért mondanék el így mellette, mert mindig 
megrágjuk, hogy az agráriumban mit kellene tenni, mit hogy kellene tenni, de valahogy nem 
kapjuk el azt az igazi fonalat, amivel ezt az agrárgazdaságot úgy teljesen a helyére tudnánk 
tenni. Mire gondolok?  

Benne van a programban, hogy az állatállományt növelni kell. Világos. Az is tény, 
hogy ha az egyensúly visszaállna az állatállományt és az abraktakarmányt előállítóknál, akkor 
nem volna ez a ciklikusság se az árban, mert akkor egy kiegyenlített árral normálisan lehetne 
tervezni. Az is igaz, hogy a foglalkoztatásban rengeteget jelentene az állattartás, hisz a régi 
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kistermelői állattartásból nagyon sokan megéltek, ami most viszont nincs. Tehát az viszont 
engem jobban felháborít, Sanyi, amit te mondtál, hogy a falukban nincs tehén, nem látni 
tehenet, és zacskós tejet isznak, valami kisebb város Tescójába mennek be tejet venni - ez 
engem felháborít. Viszont Z. Kárpát Dánielnek mondom… Elment a Dániel? (Közbeszólások: 
El.) Elment, na mindegy! Szóval mondja, hogy jön be a szemét. Erre is megoldás kell, hogy 
ne jöjjön be az a szemét az élelmiszerekbe. De mi a megoldás? Ha ezt mondjuk, azt mondjuk, 
ilyen szankció, olyan, azt mindig kikerülik. Van egy százéves vagy nem tudom hány éves 
példa, Dánia, Hollandia, egyebek, ahol a termelői kézben, tehát a mezőgazdasági termelői 
kézben vannak a feldolgozók. Az tuti, hogy ha az én kezemben van a feldolgozó, én nem 
fogok behozni német húst Pick szaláminak alapanyagként 40 százalékban, miközben 
hungarikum a termék. Ha az én disznóm még ott fog röfögni, tuti, hogy nem fog bejönni a 
német hús, ha EU-tag vagyok, ha nem. Azzal nem történik semmi, a német azért nem 
haragudhat meg, mert én a sajátomat vágom le először. De legyen mit levágnom! És ehhez 
össze kell állnunk. Ehhez mi kell? Ehhez kell az az állami segítség, amivel ezeket a kis 
feldolgozókat újra tudnánk éleszteni. Szerintem ez alapvető, stratégiai kérdés. Mert ha az 
élelmiszeripart a termelők a kezükbe tudják venni, az a sok dolog, amiről itt beszélgetünk, és 
mindenki próbál valami megoldást mellétenni, egyből kihúzható, kiikszelhető. A sajátomat 
nem fogja megelőzni másé, és biztos, hogy minőségben az jobb lesz. 

Előzőleg, a délelőtti órákban hallgattuk meg Kopátsy Sándor urat - mások mellett -, 
90 éves tapasztalatot mondott. Én őt személyesen eddig nem ismertem, és ő is azt mondja, 
hogy amíg a mezőgazdaság és a feldolgozóipar területén volna lehetőség arra, hogy saját 
termékeket állítsunk elő, lehet, hogy még van benne veszteség is, de nem munkanélküli és 
egyebek az ember, hanem értéket állít elő, és legalább jó minőséget, akkor az követendő. De 
most tőle függetlenül: én régóta mondom, hogy a feldolgozóipart vissza kell venni. 
Békéscsabai vagyok, Békéscsabán van egy konzervgyár, amit a francia gazdák szövetkezete 
vett meg, és ők működtetik tized termeléssel. Van egy léüzem, amit egy izraeli állampolgár 
vett meg, és most bezár, mert nem tartja be az előírásokat, a szennyvízfejlesztés miatt, ő nem 
hajlandó megépíteni, építsük meg mi neki, meg egyebek. Van egy tejüzem, amely már 
mondjuk 8 éve bezárt, van egy Barnevál, amely 4 éve bezárt, és van egy 120 éves malom, 
amely megint csak 4-5 éve bezárt. Ez itt a probléma, hogy vidéken, ahol ezekre nagyon jó 
minőségű alapanyagok voltak, ahol munkahelyek voltak, ezek megszűntek. Ezek egy része 
biztosan azért szűnt meg, mert piacszerző privatizáció volt. Lehet, hogy olyan is volt a piac, 
hogy rossz volt a végtermék ára, és akkor éppenséggel nehéz helyzetbe került, de nem biztos, 
hogy attól még ezeket ki kellett volna nyírni vagy végezni. Akkor a politika nem állt melléjük. 
Én azt mondom, hogy ez most… 

Még egy dolog! Lehet itt marha bölcseket mondani, Sanyi, amiket te is mondtál, 
nagyon jó dolgok, csak nincs pénz, nyema pénz, nincs lóvé (Derültség.), tehát nincs. Akkor 
mit csináljunk? Koncepciók vannak, pénzt kellene mögéjük találni, csak ki van herélve ez az 
ország, mert annyi hiteltörlesztés meg egyebek van, ami mellett ezt nagyon nehéz vinni. De 
valami megoldás kell, és mégis ebbe az irányba kell menni, hisz van egy csomó pénz, amit 
különféle fejlesztésekbe teszünk, ezek részdolgokat hoznak, meg vannak, akik önállóan jól 
tudják csinálni, de hogyha ezt a piaci szegmenst nem így szerezzük meg, akkor csak kínlódni 
fogunk. Azaz a piacvédelem szerintem nagyon fontos. Hiába vagyunk az Európai Unió tagjai, 
attól még a piacvédelmet lehet így csinálni, így lehet csinálni, és akkor biztos, hogy az a sok 
szemét nem fog bejönni. Amikor 280 forintos áruházláncvirsli van - ezt mindig elmondom -, 
abban mi a hús? Valaki mondja már meg nekem! És abban van annyi adalékanyag, ami azt a 
sok szemetet összeragasztja, hogy az biztos fog csinálni nekünk vastagbélrákot meg 
egyebeket. Ott megy el a sok pénz, majd az emberek gyógyítására, akik ilyen dzsuvát esznek, 
mert nincs rá pénz, mert vidéken, ahol 40-50 ezres átlagfizetés van - Békés megyében a 
legalacsonyabb egyébként az átlagkereset -, ott bele vannak ebbe kényszerítve. Ha 
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önfenntartó lenne a mezőgazdaság legalább a termelők részéről, akkor az ember magának le 
tudja vágni azt a 2-3 hízót, már van valami, még mindig többet ér. És mindig el szoktam 
mondani, mert a szakmám, hogy a nitritet, a nitrátot beleviszik az élelmiszerbe. A vizet arra 
nézzük, a nitráttartalomra, nem? Hogy ne legyen nitrit- meg nitráttartalmas a víz, mert ha 
megfullad a kisgyerek. Mi azt etetjük. Az összes vörös áruban az van, az összes füstölt áruban 
az van - a nagyüzemben, a háznál nem, ott csak konyhasóval sózunk. Ezek lényeges dolgok, 
ezekre kellene ám odafigyelni, és ezt mindig el is mondom. 

Ami a lényeg: hiába állítunk be most kocát, hogy hizlaljanak, amikor ha beállítja, 
akkor 350 forint a disznó ára, amikor le kell adni, akkor meg 260. Tönkrementek. Valami 
piacvédelem kell. Erre mondom azt, hogy volt a torgyáni időben egyszer olyan, hogy hatósági 
árat vezettünk be 207 forinttal, mert akkor is lement 160-ra a disznó ára, tehát sok variáció 
van, de valahol a piacunkat kellene védeni, hiszen a mezőgazdaságban rengeteg dolog rejlik, 
és egy csomó olyan dolog van, ami az élelmiszeripar vonalán, hogyha a termelőket lépésről 
lépésre… Itt van a békéscsabai hűtőház, most akarnánk termelői kézbe venni, erről van szó, 
be is vittük a kormány elé az anyagot. Összeálltak a termelők, mert két éve bezárt, a Bajnaiék 
bezárták, és most, kérem szépen, ott tart a dolog, hogy közel másfél milliárd már össze van 
szedve a termelők részéről, hogy elinduljon ez az üzem. Ha elindítjuk, 4 ezer hektáron fognak 
ott újra termelni, 250 munkahely, de 750-en vannak, akik bedolgoznak. Ezt kell csinálni, 
foglalkoztatni kell a vidéket, mert türelmesek az emberek, mindent el lehet itt fogadni, meg 
lehet a környezetvédelmet mondani, de ha nem tudnak az emberek megélni, akkor cseszhetjük 
a környezetvédelmet. Én most nem akarok bántani senkit… Azt mondják, hogy kijöttünk 
Békéscsabáról, lejöttünk, beálltunk a belvízbe, hogy belvíz van. Ahhoz nem kell beleállni a 
vízbe, hogy megmondjuk, hogy belvíz van. Mellé is lehet állni, és akkor nem olyan hideg a 
víz.  

Az egésznek a lényege az - hogy rövidre fogjam -, hogy én az élelmiszeriparban látom 
a mezőgazdaság felemelkedésének a nagyon fontos részét, mert minél magasabb fokon 
dolgozzuk fel a termékeket, minél nagyobb a hozzáadott érték, annál előnyösebb a dolog.  

Amit még el akartam mondani, az az, amit a miniszterelnök úr is elmondott a múltkor, 
hogy ez egy agrárország, tehát akkor ebbe az irányba próbáljunk meg mozogni, és több forrást 
próbáljunk idehozni. Mindenki a saját szegmensét meg a saját területét védi, azt én értem, 
meg azt próbálja előnybe hozni, de valahol közös érdek, hogy a vidéken olyan élelmiszert 
állítsunk elő, ami a nagyvárosoknak is jó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár 

úr, nagyon szépen köszönöm az anyagot, nekem okulásomra volt. A növényegészségüggyel 
és a növényvédelemmel kapcsolatban szeretnék természetesen megszólalni, hiszen ez a 
közvetlen szakmám. Ami kérdésként merült fel bennem, az a paralelimport, a növényvédő 
szerek engedélyeztetésének és egyéb ilyen problémakörök kérdése volt. A paralelimporttal 
szemben nincs igazából kifogásom, annyiban van, hogy ezek a paralelimport-termékek 
időnként elég megbízhatatlanokká válnak a kiszerelés és az egyéb manipulációk kapcsán, 
sokszor talán nem is rendelkeznek azzal a hatóanyag-mennyiséggel, illetőleg keveredhetnek 
mellé olyan mellékhatóanyagok vagy szennyező anyagoknak is nevezhető dolgok, amelyek 
nem biztos, hogy az egészségre hasznosak a fogyasztók szempontjából. Erre külön is 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy csak olyan paralelimportőrtől fogadjuk el az 
engedélyeztetési kérelmet, akinél valamiféle megbízhatóság is van a háttérben ilyen 
vonatkozásban. 

A növényvédő szerek másik problémaköre az Európai Unióban történő folyamatos 
visszavonása a különböző növényvédő szerek engedélyokiratainak, amivel egyet is tudunk 
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érteni, hiszen az orvostudomány és a kísérletes tudományok kapcsán nagyon sok növényvédő 
szerről ki lehet mondani azt, hogy az ember számára még a legkisebb dózisban is 
hátrányosak. Viszont van egy másik problémakör, a kevésbé egészségkárosító növényvédő 
szerek kivonása. Sokszor elmondtam már, és elnézést kérek azoktól, akiknek a számára ez 
ismétlésnek hangzik, hogy az egyes hatóanyagok kivonása bizonyos régiókat - európai 
régiókban gondolkodva - hátrányosan érint, mert nem tudnak megoldani regionálisan 
előforduló betegségeket, problémákat, most nem orvosi, hanem növényvédelmi értelemben 
mondott betegségeket, rovarkártevők károkozását. Nekem tehát az lenne a javaslatom, hogy 
Magyarország az Európai Unió felé is abba az irányba lobbizzon, hogy rendben van a 
hatóanyagoknak a kivonása, de az itteni termelési szokásoknak megfelelően regionálisan 
tegyék lehetővé a szerek használatát, bizonyos szerek használatát, hogy védjük az itteni 
termelőket, hogy tudjanak termelni, és nem azokkal a drága növényvédő szerekkel, amelyeket 
kénytelenek vagyunk a kivont szerek helyett használni, ugyanis akkor versenyképtelenekké 
válnánk. 

A másik pedig a légi növényvédelem kapcsolata és a szántóföldi növénytermesztés. 
Nem említi ez az anyag, de erre szeretném külön felhívni a figyelmet, hogy ilyen tendenciák 
vannak az Európai Unióban, hogy a légi növényvédelmet gyakorlatilag be kellene tiltani. Itt is 
a regionalitás elvét kéne figyelembe venni, és a termesztett kultúrákat mindenképpen nézni 
kell. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy napraforgót lehet úgy termeszteni, és a 
betegségek ellen megvédeni, hogy a légi növényvédelmet ne vegyék igénybe. De akárcsak a 
deszikálásra gondolok, tehát az állományszárításra vagy érésgyorsításra, bármelyiket nézzük, 
ezt nagyobb kár nélkül meg tudnánk oldani, a légi nem okoz semmilyen kárt, legfeljebb 
elsodródási problémákat, de ezt oldja meg az, aki a kivitelezést végzi. Próbáljanak meg a 
gazdálkodók összefogni, hogy egy blokkban legyenek az olyan növények, amelyeknél ilyen 
védekezés szükséges. Ennyi lett volna a növényvédelemmel kapcsolatban. 

Még az oktatás. Hát nem sok mindent tudtam meg ebből az anyagból az oktatással 
kapcsolatban, ugyanakkor nagyon a lelkemen viselem ezt a dolgot. Nemcsak a felsőoktatási 
kérdést, hanem az alapszintű képzést is a gazdálkodók szintjén. Nem biztos, hogy az a 
legjobb, hogyha a saját kárukon tanulják meg a dolgokat. A jelenlegi aranykalászos és egyéb 
ilyen gyorstalpaló képzési rendszer nem igazából oldja meg nekik a tudásszintjükben adódott 
problémákat, tehát nem sok mindent tanulnak ott. Mondjuk azt azért ismerjük el, hogy a 
polcon megtalálják a könyvet, ha már megvetettük velük azokat a jó vastagokat, és elő tudják 
azokat venni. Tehát az oktatás kapcsán, gondolom, hogy ez majd valamikor kidolgozásra 
kerül, és megoldjuk. 

Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban pedig annyit, hogy nagyon jó ez az anyag, és 
szerteágazóan leírja az import és az export ellenőrzésének a lehetőségeit. Ennek ellenére 
engedjenek meg annyi kifogást, hogy én ezt alacsony szintűnek tartom, tehát fejleszteni kéne 
a különböző vizsgálóeszközöket, amikkel – és én kimondom, ha nem is szívesen hallják 
sokan, nem itt, itt biztos szívesen hallja mindenki, hogy – a bejövő termékeket minél jobban 
tudjuk vizsgálni, és ahhoz pedig olyan vizsgálórendszerek szükségesek, amik európai 
akkreditációval rendelkeznek, ugyanis én azt látom ebben, hogyha megnézzük a 
Magyarországra beérkező termékeknek egy jó részét és időben kimutatjuk a különböző 
szennyeződéseket rajta, akkor jelentős mértékben tudjuk védeni a magyar piacokat. Csak az 
utolsó héten, most, ami történt, az Argentínából beérkező citrom kérdésköre. Tessék bemenni 
nyugodtan, én bementem, megnéztem az Intersparban, konkrétan ebben az üzletben néztem, 
rá van írva, hogy a héját nem javasolják fogyasztásra. Egy háziasszony, az én feleségem, az 
azért veszi, hogy belereszelje az ételbe. Eszébe nem jut egyébként azt az apróbetűs valamit 
elolvasni. Ha nekem nem mondjuk, nyúlok, és rakom. Itt valahol, hogyha a 
szokásrendszereket nézzük, akkor piros táblát kéne ráhelyezni vagy jobban fel kéne tüntetni, 
hogy ez fogyasztásra alkalmatlan. Tehát én azt javasolnám, hogy fejlesszük a növény-
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egészségügyi hálózatot az ellenőrzések szempontjából akkreditált laborokkal minél jobban, 
hogy tudjuk a magyar piacot, a magyar termékeket védeni. Ami Magyarországon a 
növényvédelemben van, ilyen kémiai termékek felhasználásában, az nagyon jól szabályozott, 
az példamutató európai szinten is. Idén egy orosz delegáció itt volt, aki szeretné átvenni a 
magyar mintát a szabályozásban és felhasználásban, tehát az ilyen típusú szűrőkön 
fennmaradnánk. Tehát pozitív értelemben. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem láttam több jelentkezőt a kérdések, észrevételek 

megtételére. Ezért megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak, hogy reagáljon az 
elhangzottakra.  

Dr. Ángyán József államtitkár reagálása 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Mindenekelőtt köszönöm a megjegyzéseket, észrevételeket. Azt szeretném 
hozzátenni, hogy minden kritikát, ami arra vonatkozik, hogy bizonyos területek nem elég 
mélységgel jelentek meg az anyagban, el kell hogy fogadjunk. Annyit szeretnék hozzátenni, 
hogy – azt hiszem – úgy kell értelmezzük ezt a jelentést is, hogy a jegyzőkönyvvel, a vitával 
együtt érvényes. Tehát nem vész el semmi abból, ami itt elhangzott, és azt remélem, hogy ezt 
mások is így fogják kezelni, az itteni és majd a parlamenti vita is és annak jegyzőkönyvei 
kiegészítik, és így lesz együtt kerek ez az éves beszámoló.  

Néhány kérdésre szeretnék reagálni, és aztán biztos lesz egy-két kérdés, amire 
Feldman államtitkár úr – itt közben szót váltottunk – reagálni fog.  

Az, hogy az NFA semmit nem csinál, Gőgös Zoltánnak néhány megjegyzéséhez 
muszáj azért kommentárt fűzni. Szeptember 1-jén alakult. Tehát hogy akkor azért az 
időrendet kövessük. Az NFA-ról és a földről szóló törvényt nyáron fogadta el a parlament, az 
elsők között fogadtuk el. Ez hozta létre az önálló, a tárcához visszakerülő Nemzeti Földalapot. 
És hát valóban olyan kaotikus viszonyok voltak, hogy arra sem volt elég az a néhány hónap 
szeptember 1-je után évvégéig, hogy ezeken úrrá legyen a Nemzeti Földalap. Ezt nem a mi 
kormányunk hozta, ezt a kaotikus viszonyrendszert, hanem ez az örökség része – sajnos. 

A mezei leltárt kellőképpen végigbeszéltük, hogy hogy kell átadni, mi a kultúrállapot. 
Egyetértek, ezt nem akarom külön kommentálni, nem is igazán értettem én sem Gőgös 
képviselő úrnak a megjegyzéseit. A szerződés egyébként tartalmazta, hogy ilyen állapotban 
kell, és mezei leltár nélkül átadni. Tehát én nem tudom, hogy miről beszélt ő tulajdonképpen. 
De azt hiszem, hogy ezt elég jól körbejártuk, több  hozzászóló is, köszönöm ezeket a 
megjegyzéseket.  

Az 1250 forint/aranykoronás tervezett földbérleti, aranykoronánkénti tervezett 
földbérleti díjhoz hadd tegyem  hozzá: azért egységes a rendszer, hogy ez ne fordulhasson elő, 
ami itt történt. Tehát az, hogy van, aki nulla forintért kapja, van, aki 50 ezer forintért kapja 
ugyanazt a földet hektáronként, másrészt, és ez is fontos, hogy ne a tőkeerő döntse el majd 
azt, hogy ki viszi el a földet, mert ha licitálási szempont lenne, hogy ki tud többet adni, akkor 
biztos, hogy egészen mások vinnék el, és mi nem ezt szeretnénk. Tehát ezt a két megjegyzést, 
ha megengedik, már csak a jegyzőkönyv kedvéért is, mert hát képviselő, Gőgös képviselő úr 
már nincs jelen, de fontos, és valószínűleg el fogja olvasni, hogy milyen válaszokat kapott a 
felvetett kérdéseire.  

A második félévben EU-támogatás nem volt, mondta a képviselő úr. Azt hiszem, hogy 
jó hogy nem volt. Elmondtam, hogy hogyan költötték el előzőleg a pénzeket. Tehát úgy 
semmiképpen nem lett volna szabad elkölteni. Le kellett állítani bizony a pályázatokat, és 
meg kellett nézni azt a feltételrendszert, amelyek mentén elköltötte az előző kormány a 
pénzeket. Azt hiszem, hogy ehhez idő kellett, és ez a félév azzal telt, hogy végigvizsgáltuk, 
hogy hogyan is történt a pénzeknek az elköltése. Tehát emiatt nem volt.  
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A baromfi is csökkenni fog, mondta. Igen, késésben voltunk, és ez részben az előző 
kormány sara. Nem most derült ki, hogy technológiát kell váltani a ketreces baromfitartásban, 
erre felkészíthették volna a gazdatársadalmat, forrásokat is teremthettek volna. A kormány 
azonnal megtette ezt. Mi hárommilliárd forintot különítettünk el erre a célra, hogy a 
technológiai átállást segítsük a baromfitartóknál. De meg szeretném azt is jegyezni, hogy a 
pályázott pénzek elérésénél olyan megoldások is szóba jöhetnek, hogy nem ketreces tartásban 
folytatja tovább. Nem feltétlenül azt a rendszert kell folytatni. Lehet mélyalmos, más 
baromfitartási formák is vannak, és ez a forrás, amit most a kormány biztosít, alkalmas arra is, 
hogy esetleg technológiát váltsunk, egy kicsit előbbre tekintve. Mindenesetre hárommilliárd 
forintot a kormány erre elkülönített, pontosan azért, hogy ne következzen be az a katasztrófa a 
baromfitartóknál, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy az előző kormány ezzel nem igazán 
foglalkozott, hogy kötelező lesz az EU-ban átállni.  

Az egy koca, egy portához hadd mondjam, miközben vannak bizony olyan térségek és 
más pedig épp a Szocialista Párt részéről vetette fel, hogy leszakadó térségekben külön 
programokat kéne indítanunk, egyetértek azzal a megjegyzéssel. Ez egyébként a Vágóállat- és 
Hús Terméktanácsnak a saját koncepciója volt, és hát jó, hogyha aki idézi ezt, az megnevezi 
azt, hogy honnan jön ez a koncepció, ami egyébként sok olyan elemet hordoz bizonyos 
térségekben különösen, amit nekünk követnünk kell. Tehát én nem akarok elhatárolódni ettől 
a programtól, de tény az, hogy ez nem kormányprogramként került meghirdetésre.  

Helyi értékesítés kontra export. Nem hiszem, hogy kontráról van szó, és hogy szembe 
kellene állítani a két dolgot. Egyszerűen arról van szó, hogy az előző kormányok 
gyakorlatilag megszüntették a helyi feldolgozás, helyi értékesítés összes lehetőségét, tehát egy 
hihetetlenül féloldalas gazdaság alakult ki. Gráf József - itt vitatkoztunk mindig vele, és ezen 
volt részben a vitánk - mindig azt mondta, amikor soroltuk a bajokat vidéken meg a 
mezőgazdaságban, hogy az export-import egyenleg rendben van. Ez nem elég. Nem itt áll 
meg, különösen ha vidékfejlesztésről beszélünk, a mezőgazdaság szerepe. Lehet a 
makrogazdasági egyensúly nagyon fontos - és fontos, szó se róla, különösen hogy egy 
kirabolt országban vagyunk, széthordták a kasszát meg kiürítettek itt mindent, tehát amikor 
elhangzik, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy mire van pénz, én erre is gondolok, 
valóban, egyetértek azzal, hogy elképesztő állapotok alakultak ki, és egyszerűen nincs forrás, 
egy kirabolt országban vagyunk, éppen ezért fontos az exportbevétel -, és senki nem mondta 
azt, hogy meg akarjuk szüntetni az exportot. Azt mondtuk, azt állítjuk változatlanul, és ebből 
a szempontból vizsgálva katasztrofális a helyzet, hogy az élelmiszerellátásnak vannak olyan 
rendszerei, amelyek sokkal jobbak, mint amilyen rendszer felé mentünk. A teljes 
kiszolgáltatottság felé visz, hogyha importra alapozzuk részben, illetve csak az exportra 
figyelünk, és a helyi élelmiszerellátó rendszerek pedig teljesen leépülnek. Értelmetlen is 
egyébként, mert ott van a termelő, ahol a fogyasztás is megszervezhető. Azt mondtuk tehát, 
hogy ezt a fajta aránytalanságot szüntessük meg, és a helyi gazdaság erősítésére szükség van.  

Ugyanez a helyzet más vonatkozásban a családi gazdálkodás esetében. Nem azt 
mondtuk, hogy mindent fel kell számolni, ami nem családi gazdaság, hanem azt mondtuk, 
hogy azt a negatív diszkriminációt, ami ezeket az egyéni családi gazdaságokat érte, fel 
akarjuk számolni. Ezt nagyon világosan ki kell mondani. Ez egy félreértelmezése, azt hiszem, 
annak a törekvésnek, amit a kormány megfogalmaz.  

A bioenergia egy nagyon fontos kérdés, de én most egy szempontot idehozok. 
450 ezer tonna bioetanolra lesz szükségünk 2020-ban, nem most, 2020-ban. Ha most 
megnézzük azt, hogy a bioetanol-előállítás… Én azért nagyon óvatos vagyok ezzel, és nekünk 
nagyon óvatosan kell bánnunk azzal, hogy milyen kapacitásokat építünk ki erre az irányra, 
mert egy szeletét hogyha idehozhatom, az döbbenetes számot mutat. A bioetanol-gyártás 
esetén, ahol etetni kell ezt a gyárat, éveken keresztül kukoricát kell a környezetében 
termeszteni, mert különben nem éri meg. Egy ilyen 100 ezer tonnás kapacitású bioetanolgyár 
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környezetében 80 ezer hektár monokultúrás kukorica van ám, uraim, ami azt jelenti, hogy 
semmit nem tudsz kapcsolni ehhez, ez gyakorlatilag egy alapanyag-termelő, primitív 
rendszer. A foglalkoztatási kapacitása elképesztő. (Közbeszólások: Nulla!) Azt szoktuk 
mondani, hogy a kertészeti ágazatoknál - és egyetértek Farkas Sándor megjegyzésével; cáfolj 
meg, hogyha nem így van - körülbelül 1 hektár eltart egy embert, attól függ persze, hogy 
milyen intenzitású kertészetről van szó… (Farkas Sándort: 10 embert tart el egy hektár 
borított föld…) Attól függ, melyik, azért mondom, hogy vegyes, attól függ, milyen. 
(Közbeszólások.) De mondjuk maradjunk csak annál, hogy egy embert eltart - szántóföldi 
kertészetről beszélek - egy hektár, és akkor nagyon szolid számot mondtam. Kérem szépen, 
itt, a bioetanol-gyártásban, hogyha az alapanyag-termelést is és a bioetanol-feldolgozást, 
cakompakk mindent összeszámolok, 170 hektár kell egyetlen ember eltartásához. Tessék 
mondani, miért ezt csináljuk? Nekünk élelmiszert kell itt előállítanunk, kiváló minőségűt, azt 
piacra vinni, sokkal jobban járunk. Elég baj az, hogy az Európai Közösség elfogadta az 
amerikaiaknak azt a nyomását, hogy, kérem, akkor ebbe az irányba kell menni. És ez 
összefügg a GMO-ügyeinkkel, nyilvánvalóan azért törekszik Amerika arra, hogy ebbe az 
irányba nyomja a világot, mert nem tudja eladni takarmányként azt a kukoricát, amivel 
elszennyezte a környezetét. Úgyhogy összefüggnek egymással a dolgok. 

Én tehát azt gondolom, nem rossz a kormánynak az az álláspontja, hogy nagyon 
visszafogott ebben a tekintetben, mi élelmiszert akarunk elsősorban termelni, és nem 
energiahordozókat. Amennyit muszáj nekünk az Európai Közösségben teljesítenünk, annyit 
meg kell tennünk - 2020-ra szól egyébként az a 10 százalékos bekeverési arány -, de annál 
egy dekával se többet, és be se szabad engedni azokat a tőkebefektető társaságokat, amelyek 
erre spekulálnak. Mert a mi saját vidékfejlesztési, mezőgazdaság-fejlesztési, helyi fejlesztési 
stratégiánkat teszi tökéletesen tönkre, hogyha ráengedjük az országra ezt a fajta törekvést. 
Úgyhogy ennyit arról, amit Gőgös Zoltán mondott, hogy tönkretettük a bioenergetikát. Nem 
erről van szó. Mi a helyi energiatermelő rendszereket támogatni fogjuk, a térség a 
hulladékaiból, a melléktermékeiből, sok mindenből meg tudja termelni a saját energiáját, és a 
kiszolgáltatottságunkat csökkentjük - de ez egy más stratégia.  

Az EU-jövőt illetően, amit ő mondott az SPS-rendszerrel kapcsolatban, én nem 
akarom idehozni még egyszer, azt hiszem, Jakab elnök úr, de mások is kellőképpen 
megválaszolták az ezzel kapcsolatos felvetését. Én egy dologra szeretném felhívni a 
figyelmet, azon túl, amiket Font Sándor elnök úr is elmondott: hogy úgy alakul, úgy látszik, 
itt belül is nagy vitáink voltak, de a legutóbbi fejlemények arra mutatnak, hogy lesz plafon, 
amit mi a gazdademonstráción annak idején követeltünk, a 38 pontos megállapodásban ott 
volt, hogy degresszív támogatás, az be fog jönni az Európai Közösségbe, uraim. A 10 ezer 
hektáros gazdaságokat nem fogják támogatni. Most tehát úgy néz ki a javaslat, abban az 
állapotában van - hogyha szabad ezt még hozzáfűzni ahhoz, amit Font elnök úr elmondott -, 
hogy 300 ezer euró fölött nem ját támogatás, 150 ezer eurótól gazdaságonként értve. 
Kiszámolhatjátok, az olyan ezer hektár körüli terület vagy ilyesmi.  

 
ELNÖK: 1500 körüli.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Parancsolsz? 
 
ELNÖK: 1500 körüli. 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): 1000-1500, attól függ, hogy 

milyen szintre lövik majd be ezt a támogatási szintet, vagy hova sikerül, mondjuk 
1500 hektár, a fölött nulla forint támogatás jár az üzemnek, és 150 ezer eurótól elkezdi 
sávosan degresszívvé tenni a támogatást, tehát folyamatosan leépíti. Jogos. Mert az EU-ban 
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sincs több pénz rá. Akkor azt ne arra használjuk fel, hogy azokat tőkésítjük fel, akik 
egyébként is a legjobb helyzetben voltak eddig! Tehát énszerintem amikor EU-jövőről beszélt 
Gőgös Zoltán, valószínűleg nem erre gondolt, én viszont szerettem volna ezt világossá tenni, 
hogy amit én látok ma, az azt a vidékstratégiában megfogalmazódó irányt, ami felé mi 
szeretnénk menni, megalapozhatja a következő 7 évre, és forrásokat teremthetünk, ugyanis az 
azt mondja - és ezen kell küzdenünk, mert az Európai Közösségben lobbizni kell -, hogy az a 
forrás viszont, ami így megtakarításra kerül, maradjon az országban, és legyen felhasználható 
saját hatáskörben a kisebbek meg a helyi gazdaság támogatására. Én tehát ezt a folyamatot 
kifejezetten jónak gondolom, de Gőgös Zoltán nyilván nem erre gondolt, mert nem hiszem, 
hogy ez lett volna az ő stratégiájuk ebben a kérdésben. 

Amit felolvasott itt, hogy a kkv-k vitték el a források többségét. Itt csúsztatás van két 
szempontból is. Én azt mondtam, hogy a fejlesztési források. A terület alapú támogatásokat 
nyilván meg kellett adni, mert ott nem lehetett mint csinálni. De a fejlesztési forrásokra 
vonatkozóan ami a jövőt jelenti, azokat olyan arányban vitték el a legnagyobbak, amilyen 
arányt mondtam. Kettő - és ez meggondolandó -: nem tudom, mennyire tudatosodok, de a kkv 
kategória 250 foglalkoztatottat jelent ám, az nem egy apróka is vállalkozás. Tehát itt nagyon 
világossá kell tenni, hogy milyen kategóriákról beszélünk. E fölött tényleg csak néhány 
vállalkozás van az országban, már a mezőgazdaságban. Ezt tehát világossá kell tenni. És 
készül egyébként a családi gazdaságokról szóló törvény, meg a földtörvény előkészületei is 
folynak, az üzemszabályozási törvényé is, ezeket világossá kell tenni, a fogalmakat kell 
tisztázni, hogy miről beszélünk, kit akarunk fejleszteni. Ennyit szerettem volna ehhez 
elmondani, mert ilyen értelemben, azt gondolom, sok csúsztatás volt abban, amit Gőgös 
Zoltán felolvasott a jelentésből, ilyen értelemben persze természetesen, mert ha most lassan 
mindenkit odaszámolunk a kis- és közepes vállalkozásokhoz, akkor persze ők vitték el a 
többségét.  

Azokra a megjegyzésekre, hogy a kutatásra fordított összeg csökkent, és ez 
kedvezőtlen, és mindazokra, amik kedvezőtlennek minősíthetők, szeretném hozzátenni, hogy 
ez egy 2010-es jelentés, én is szeretném ezt hangsúlyozni. Ez tehát még nem a mi 
költségvetésünk volt. Itt egyszerűen arról számolunk be, hogy az előző kormány utolsó 
költségvetését hogyan hajtotta végre ez az ország, és milyen következményei lettek annak. 
Egyetértek, valóban, az oktatással, kutatással kapcsolatos megjegyzések teljesen jogosak, és 
majd a nemzeti vidékstratégia egy egészen más irányt fog megfogalmazni. Remélem - itt is 
szeretném elmondani -, hogy hamarosan a kormány elé kerülhet az a vitaanyag, amely a 
társadalmi vitát követően most már úgy véglegesedni látszik, aztán a törvényhozás elé 
hozzuk, talán még ebben az évben a parlament elé is kerülhet, hogy az irányokat világossá 
tegyük és kijelöljük. De ezekre vonatkozóan természetesen nem találtok, nem találnak olyan 
nyomokat, amelyek már ezt az új stratégiát jeleznék.  

Köszönöm szépen Jakab elnök úrnak, hogy sok kérdést megválaszolt, úgyhogy nekem 
nem kellett sok mindenre válaszolnom, amit Gőgös Zoltán felvetett. Az SPS-től kezdve a 
megújuló energiákkal kapcsolatos megjegyzéseit is, a sertésstratégiával kapcsolatban 
elmondottakat (Jakab István: Elnézést!) én nem szeretném megismételni.  

Köszönöm szépen, ezeket elmondta, mert megkönnyítette az én válaszadásomat is 
ezekkel a kérdésekkel. Z. Kárpát Dániel számára is azt szeretném elmondani még egyszer, 
hogy ez a 2010-es és nem a polgári kormány költségvetése és annak a végrehajtásával 
kapcsolatos megjegyzések. Tehát, hogy a vonalvezetése nem olyan, bár igyekeztünk már a 
nemzeti vidékstratégia szűrőjén is átalakított módon összeállítani ezt a jelentést. De 
természetesen ez a jelentés még nem azt a helyes struktúrát tükrözi és nem azt a 
vonalvezetést, amit a vidékstratégiában gondolunk majd a kormány és aztán a parlament elé 
hozni. Nyilván a következő évben ennek már nagyobb súllyal meg kell jelennie a jelentésben.  
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Mi a magyar termék? Ezt nagyon élesen vetette fel. Egyetértek vele, ez egy 
alapkérdés, itt is fogalmi tisztázásra szorul a dolog. Ugye magyar termék ma még a jelenleg 
érvényes rendelkezések szerint is az, aminek az előállítása során egy műveletet 
Magyarországon végeztek. Ugye ilyen körülmények közt lehet a koreai lencséből magyar 
termék. Készül, nem kis gyürkőzés zajlik, és nem mentség, csak magyarázat arra, hogy lassan 
készül a magyar termék rendelet, mert nem akármilyen érdeket sért. Gondoljanak bele, és a 
hátterében is ez van, hogyha most azt mondjuk, és valóban a magyar termék rendelet ezt fogja 
mondani minden ellenkező gyürkőzés ellenére, hogy magyar termék az, amit Magyarországon 
magyar alapanyagból állítottak elő. Most az az érdekeltség, amiről Hanó Miklós beszélt, aki 
nem Magyarországon vásárolja a hungarikum szalámijához a húst, és részben ezzel függ 
össze az állattenyésztés mélyrepülése, mert ha az úgynevezett saját hazai élelmiszeriparunk 
nem a magyar gazdáktól vásárol, akkor mitől hová adnák el szerencsétlenek. Persze, hogy 
megszűnik a sertéságazat. Nos ez az érdekeltség nyilván kézzel-lábbal tiltakozik az ellen, 
hogy csak az legyen magyar termék vagy magyar élelmiszer, amit Magyarországon magyar 
alapanyagból állítottak elő, hiszen például abban a bizonyos szalámiban 51 százalék a német 
hús aránya. 51 százalék!  

Készítettünk, kérem, egy listát a miniszterelnök úr számára, amikor ez az egész ügy 
kiderült a dioxinbotrány kapcsán, és ott kiderült, hogy a cégek több mint fele, a 
Magyarországon működő húsipari cég több mint fele részben vagy egészben külföldi 
alapanyagból dolgozik. Tessék mondani, mitől lenne ma Magyarországon állattartás! Ha a 
saját élelmiszeriparunk külföldön vásárol be. Ezeken  a viszonyokon változtatnunk kell, és a 
magyar termék rendelet világossá teszi, azt remélem. Notifikáltatnunk kell, tehát azért nem 
jött még ki, mert az Európai Unióval is egyeztetni kell ezt a rendeletet. De ez azzal a 
konzekvenciával jár ezekre az urakra és ezekre a cégekre nyilvánvalóan, hogy a termékeikről 
le kell vegyék a mi nemzeti jelképeinket, a trikolort, a címert, a többit, a feliratozást, hogy 
magyar termék nem használhatják. Ha nekik ez piaci szempontból fontos, hogy magyar 
terméknek nevezzék vagy hungarikumnak, akkor tessenek szíves lenni Magyarországon 
vásárolni sertést, segíteni a sertéstartókat, hogy tudjanak sertést tenyészteni, mert egyedül  a 
kormány kirabolt kasszával nem tudja talpra állítani se a sertéstenyésztést, se mást. Ehhez 
bizony az kell, hogy egyfajta együttműködés legyen ebben az országban.  

És a feldolgozóipar, amit említett Hanó Miklós, ez természetes, a másik megoldásunk 
az, hogy saját gazdakézbe kell venni a feldolgozóipart. Ebbe az irányba kell menni, csak 
egyetértve veled Miklós, amikor azt mondod, hogy bizony ehhez forint is kell, sajnos ez 
lassabban megy, mint ahogy szerettük volna, mert valóban a kasszák kiraboltak, az iránynak 
ennek kell lennie.  

Szép programok, mondta még Z. Kárpát Dániel, de nem volt még rendszerváltás ezen 
a területen. Hosszú távú víziókat is talán hiányolt ebből. Én azt hiszem, hogy ebben víziókat 
nem fog nagyon találni. Jelzi az irányt, hogy merre mentek a folyamatok, és ebből én magam 
próbáltam levonni, hogy merre kell változtatni. A víziók nemcsak víziók lesznek, hanem 
konkrét programok a „nemzeti vidékstratégia 2020”-ban. Az egy komoly vitánk lesz a 
parlamentben is, és azt remélem, hogy ott valóban mindezeket a kérdéseket végigbeszélve 
hosszú távra kijelölhetjük azt az irányt, amerre menni szeretnénk. 

Győrffy Balázzsal nagyon egyetértek. Az állattartó telepekre invesztált rengeteg pénz 
és a hozzájuk rendelt föld ellenére tartunk ott, ahol tartunk. Mélyrepülésben az állattartás. 
Vagyis azaz irány nem jó. Hát nem azokra kell az állattenyésztés-fejlesztési pénzeinket 
elkölteni. Elég baj az, hogy ezeknek a teleprekonstrukcióknak a végrehajtására 
százmilliárdokat költött el az előző kormány, ebből az egész állattenyésztést rendbe lehetett 
volna tenni az országban.  

Ezt a ki nem számlázást köszönöm, hogy említetted, mert valóban, elképesztő dolgok 
zajlanak itt, és itt van mit tennünk, az albizottságnak is lesz dolga. Tehát egyszerűen valóban 
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az történt, hogy ki sem számlázták a bérleti díjakat bizonyos cégeknek. Azt meg köszönöm 
még egyszer, hogy a parlagfű a napraforgótáblán kérdést kellőképpen megvilágítottad, mert 
én ehhez hadd ne tegyek hozzá semmit, 30 éve növénytermesztést, környezetgazdálkodást 
tanítottam az egyetemen.  

Szabó Rebeka. A Földalapról szóló rész valóban szerény, vérszegény. Sokat nem 
tudtunk ott még tenni, mert zajlott ennek az egésznek az átvizsgálása, vizsgálata. Én azt 
remélem, vagy azt gondolom, most már látom a helyzetet, hogy a jövő évi jelentésben ennél 
sokkal részletesebb információk lesznek. Most zajlik ez az egész folyamat, úgyhogy azt 
ígérhetem, hogy a következő évi jelentésben minden igényt kielégítő, kellő mélységű 
elemzések lesznek a földügyekről és a Földalappal kapcsolatos kérdésekről. 

A vadászattal kapcsolatos megjegyzését értem. Nincs szándékában a kormánynak, 
hogy védett madárfajokat vadászhatóvá tegyen. Azt igen, hogy bekerülni is lehet, és ezt már 
elmondtuk a parlamentben, a védettek listájára, hogyha egy madárpopuláció vagy egy 
állatpopuláció lecsökken, akkor bekerülhet oda, és nem vadászhatóvá válik, meg fordítva is 
igaz. Ha egy bizonyos hosszú távú védettség következtében olyan populáció alakul ki, amely 
már nem indokolja, hogy ott legyen, onnan ki is kerülhet. Mi azt ígértük, és ezt a 
parlamentben is így mondtuk el, hogy folyamatosan nyomon követjük a populációk változását 
és közösen állapítjuk meg a természetvédők és a vadászok, erdészek, meg a tárca, közösen 
állapítjuk meg, hogy melyek kell hogy bekerüljenek a listára és melyeket kell onnan levenni, 
tehát ilyen veszélyt én nem látok, de értem a jelzését.  

Azt köszönöm, hogy a természeti erőforrásokkal kapcsolatos részek erősítésénél 
egyrészt megemlítette, hogy valóban sokat változott, másrészt pedig valóban erősíthető 
tovább, és én azt remélem, hogy a stratégiához kapcsolódóan maga a szerkezet is és bizonyos 
értelemben a súlypontok is változni fognak.  

Patay Vilmos: fekete-, szürkegazdaság és az erdei lopások ügyéről majd Feldman 
államtitkár úr elmondja, hogy milyen lépéseket tettünk, de ez egy nagyon fontos terület.  

Hazai tulajdonú feldolgozóipar. Egyetértek, ketten is említettétek. Akkor mind a kettő 
kérdésre vagy felvetésre azt tudom mondani, hogy alapvető fontosságú a hazai kézbevétele az 
élelmiszer-feldolgozásnak. És a szövetkezést ugyanúgy megerősíteni szeretnénk csak, a 
szövetkezés is egy alapkérdés lesz.  

Harangozó Gábor a leszakadó térségekről beszélt. Szociális gazdaság. Erről van szó. 
Hát különböző módszereket kell különböző térségekben alkalmazni. A szociális földprogram, 
jelezni szeretném, nem a tárcához tartozik, de 151 néhány település bekerült most már a 
szociális földprogramba. 240 település pályázott, és egy elég jelentős összeg került 
elkülönítésre. Elindultak ezek a szociális földprogramok, és még egy dolgot szeretnék jelezni, 
így a jegyzőkönyvnek, mert Harangozó Gábor képviselő úr sincs már itt, hogy a 
közfoglalkoztatási, úgynevezett Start-munkaprogram jelentős forrásokat fog ezen a területen 
összpontosítani. Ez a Belügyminisztérium hatáskörébe fog tartozni, de természetesen a 
vidékfejlesztési tárca agrárvonalon komolyan részt szeretne ebben a dologban venni. Az egyik 
fontos pillére a közfoglalkoztatásnak vagy Start-munkaprogramnak éppen az agrárterületre 
vonatkozó program lesz.  

Farkas Sándor megjegyzéseivel kapcsolatban: egyetértek azzal, hogy ez talán az egyik 
legérzékenyebb, politikailag is legérzékenyebb és legszélesebb terület, és ritkaságszámba 
megy, talán nincs is más ágazat, ahol ilyen jelentés készül, úgyhogy tulajdonképpen büszkék 
lehetünk arra, hogy ez az ágazat ilyen súllyal szerepel. Remélem, hogy a közmegítélésben is 
növekedni fog a jelentősége ennek a területnek.  

Amiket bővebben kifejtendőnek ítélt, én ezekre nem tudom azt mondani, hogy nem, 
egyetértek ezekkel. Valóban hangsúlyozni kell, én a bevezetőmben elmondtam, hogy 
katasztrófasorozat ért bennünket, és ezek ellenére sikerült ezt produkálni, tehát ez a 
katasztrófasorozat nem hagyható figyelmen kívül. Köszönöm, hogy ezt itt külön kiemelte.  
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Az is világos, és talán erre is utaltam, hogy az egyensúly megtartása vagy a növekedés 
látszata részben a termelési volument kiegyensúlyozó árindex-növekedésből következett be, 
azt hiszem, ezeket is jó, hogyha határozottan rögzítjük, és köszönöm, hogy ezt elmondta.  

A kertészet egy oldala. Ez a tényeket hozza ide. Lehetett volna persze hosszabban is 
írni erről. Én azt remélem, hogy a vidékstratégia nem ilyen szerényen bánik majd ezzel az 
ágazattal, sőt egy kiemelt nemzeti programunk lesz a kertészeti program, egy önálló nemzeti 
programként gondoljuk azt összeállítani, nyilván azokkal együtt, akik az ágazatban érintettek 
és az ágazat szereplői. Annyit talán így előrevetítve, hogy a nemzeti vidékstratégia mint 
központi eleme a változásoknak, a kormány és a parlament elé kerül, és ezzel párhuzamosan 
elkezdődik a nemzeti programok kidolgozása. Zajlik már néhány ilyen program, például az 
egészséges helyi élelmiszert a közétkeztetésbe, egy tárcaközi bizottságot hoztunk létre, ennek 
az előkészítése zajlik. Ugyanígy tárcaközi együttműködésben elkezdődött a demográfiai 
földprogram előkészítése, jövő tavasz előtt meg szeretnénk hirdetni ezt a programot is. Szóval 
ezek a programok zajlanak, és ennek keretében készül el a sertésstratégia, a különböző ágazati 
stratégiák, és programok fognak ehhez kapcsolódni, ahol már reményeim vagy reményeink 
szerint forrásokat is fogunk tudni mozgósítani az adott fejlesztési irányhoz.  

A vízgazdálkodás, az öntözés és a belvíz problémája. Egyetértek Hanó Miklóssal, a 
két dolgot valószínűleg együtt kell kezeljük, és a csatornák többhaszon-vételűek is lehetnek: 
öntözésre és elvezetésre egyaránt szolgálhatnak. De valóban kevés szó hangzott el - talán a 
sok belvíz miatt - az öntözésfejlesztésről, pedig itt a Kárpát-medencében ez egy nagyon 
fontos dolog, a vízgazdálkodás, benne az öntözésfejlesztés. Ez valahogy úgy van, hogy 
mindig úgy, alakulnak bizottságok, hogy milyen volt az előző év, attól függően vagy 
aszálybizottság vagy belvízbizottság alakul, amely azt vizsgálja, pedig a két dolog egymással 
is összefügg. Tehát egy normálisabb vízgazdálkodást kellene itt a Kárpát-medencében 
kialakítani.  

Nem akarnak dolgozni. Ebbe én most nem mennék bele. Itt belül is kialakult egy kis 
polémia, és ez térségenként is különböző, én tehát nem általánosítanék, ilyen általános 
megjegyzéseket nem tennék, hogy a vidékiek már nem akarnak dolgozni. Ez térségenként is 
különböző, a népességtől függően is különböző. Az igaz, hogy az a fajta politika, amely a 
támogatásra alapozta ezeknek a térségeknek a fejlesztését, az leszoktatta ott az embereket a 
munkáról, tehát ilyen értelemben valóban kormányprogram, hogy vezessük vissza az 
embereket valahogy a munkához. Ebben az értelemben értem, de én a magam részéről 
valóban úgy látom, én is úgy látom, hogy a különböző térségekben azért egészen más a 
mentalitás, attól is függően, hogy milyenek a térség demográfiai és népességi jellemzői.  

Az állatállomány-csökkenéshez nem akarok… Említette természetesen, de én is úgy 
vagyok ezzel, hogy ha nem sikerül a vertikumot rendbe tenni, tehát a ráépülő dolgokat, a 
feldolgozóipart és a kereskedelmet saját kézbe venni, akkor nagyon kis esélyünk van arra, 
hogy az állattartást rendbe tudjuk tenni. Ezek a dolgok összefüggenek, ahogy ezt a 
hungarikum szalámi példáján vagy annak a cégcsoportnak a példáján is említette ezt.  

Hanó Miklós sok kérdésére reagáltam, a belvíz és az öntözés összefüggő kérdés, így 
van. Az igazi fonal, én is azt hiszem, itt van valahol, hogy termelői kézbe, a helyi gazdaság 
fejlesztéséért termelői kézbe kell a vertikumot hoznunk. Köszönöm ezt a megjegyzést, mert 
ez megerősíti, ebbe az irányba gondolunk tájékozódni.  

Békéscsaba. Tudom, ott valóban… Ott lehet egyébként segíteni egy térségen, ahol 
helyben is megkezdődött egy mozgás. Az állam akkor tud igazán segíteni - és ez az alapja a 
fejlesztéspolitikának is -, hogy ha a helyi közösség akar valamit magával, akkor rá kell 
segíteni arra a törekvésre. Én tehát a magam részéről maximálisan támogatom azt a 
kezdeményezést, hogy ott az az élelmiszeripari beruházás valósuljon meg, az a hűtőház, mert 
sokaknak munkát teremt. Azt külön köszönöm, hogy világosan elmondtad, hogy nincs pénz. 
A kassza üres, széthordták, 21 ezer milliárdos tartozással, államadóssággal adták át a kasszát, 
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és ehhez jön még az önkormányzatok és - most látjuk - a családok elképesztő eladósodottsága 
meg a vállalkozások eladósodottsága, tehát valóban egy teljesen lerongyolt, kirabolt ország az 
ország, lesz vagy van elég dolga az elszámoltatási biztosnak, hogy valahogy majd felderítsük 
ezeket, hogyan is történt ez.  

A piacvédelemmel kapcsolatban sokféle intézkedést megpróbáltunk már, és fogunk is. 
Egy elemet szeretnék idehozni, amit most próbálunk kiszélesíteni, ez pedig az úgynevezett 
csipszadó vagy hamburgeradó ügye, amiről éles viták vannak. Én ezt úgy fogom fel, hogy 
ahhoz, hogy mi a piacainkat visszavegyük, tisztítanunk is kell ezt a piacot, ki kell szorítanunk 
azt a szemetet, ami idejön. Az államnak bizony dolga van itt. Vannak közgazdasági 
eszközeink. Direkt módon nem lehet kitiltani ezeket, de vannak olyan eszközök, amelyekkel 
az állam élhet. Ha kiszorul a piacról, hurrá, mert jöhetnek például a gyümölcslevek az 
energiaitalok helyett, és akkor az húzza a gyümölcstermesztési ágazatot. Ha meg mégsem 
csökken olyan mértékben, ahogy, akkor van bevételünk, amelyből tudjuk fejleszteni azokat az 
ágazatokat, amelyek a minőségi termékek versenyképessé tételéhez szükségesek. Tehát a mi 
saját, minőségi termékeink versenyhelyzetét javítjuk ezekkel szemben. Én a magam részéről 
maximálisan támogatom ezt.  

Új területeket is vizsgálunk, hogy mire lehetne ezt kiterjeszteni - elég sok ilyen terület 
van. Legutóbb a lekvár és a gyümölcsszörpök kérdése merült fel. Abszolút egyetértek 
természetesen a miniszter úr nyilatkozataival, amelyek nagy port kavartak, hogy tudniillik 
nálunk lekvárnak nevezzük azt is, ami 35 százalék alatt tartalmaz csak gyümölcsöt. Mi 
szeretnénk a minimumot 45 százalékra felvinni, tehát hogy onnantól kezdve nevezhessék csak 
lekvárnak vagy dzsemnek, amiben a természetesgyümölcs-mennyiség ennyi. Az itt befolyó 
pénzekből tudjuk aztán az ilyen természetesgyümölcs-alapú lekvárokat, akár a termelőit 
támogatni, hogy olcsóbban tudja adni azt a gyümölcslekvárt. Nekünk tehát a saját 
gazdaságunk fejlesztése érdekében pucolnunk kell kifelé a piacról mindazt, ami elöntött 
bennünket, és ennek ez az egyik eszköze. Hogy az egészségügy viszi el ennek az egy részét? 
A felét körülbelül, úgy néz ki, tehát a 30 milliárdból körülbelül 15 milliárd megy az 
egészségügy ügyeire, a másik fele az egyéb ügyekre, de én azt remélem, hogy nem csak 
ezekre a területekre fogjuk elkölteni, hanem az egészséges élelmiszerellátás meg a 
gazdálkodás támogatására jön vissza ebből saját nemzeti forrás, és így a súlypontok, a 
közterhek áthelyeződnek másik irányba.  

Egyetértek azzal, hogy bizony technológiaváltásra is szükség van. Annak a nitrátnak, 
nitritnek, amit a húsok tartósítására felhasználnak a tömegtermelésben, szemben azzal, 
hogyha ezt másképp állítjuk elő, ahol konyhasót használunk, ennek komoly következményei, 
népegészségügyi következményei vannak, és ott fogjuk elveszíteni azt a pénzt, amit itt 
megspórolunk úgynevezett hatékonyság címén - de azt meg az egész társadalom fizeti. 
Egyetértek azzal, hogy a beltartamat is át kell tekintenünk.  

Külön köszönöm, hogy szóba hoztad, mert én nem említettem meg, de valóban fontos 
volt a miniszterelnök úrnak az OMÉK-on elmondott beszéde abból a szempontból, hogy 
amikor azt mondta, hogy agrárországról van szó, megerősítette, hogy ez az ágazat egy 
alapágazat, egy stratégiai ágazata a magyar nemzetgazdaságnak. Nekünk e szerint kell az 
életünket berendezni, és büszkének kell lennünk arra, hogy ebbe az irányba komoly 
fejlesztéseket gondolunk végrehajtani.  

Sáringer-Kenyeres Tamásnak válaszolnék még röviden. A növényegészségüggyel, 
növényvédelemmel kapcsolatos kiegészítő megjegyzéseket nagyon szépen köszönöm, mert 
ezt talán nem exponáltuk itt kellőképpen. A paralelimport ügyei nagyon fontosak. Valóban 
csak megbízható, hiteles importőröktől származó termékeket szabad az országba behozni. 
Köszönöm, hogy erre ráirányítottad a figyelmet, mert erre valóban figyelnünk kell.  

A szerengedélyezés, pontosabban a szer-, hatóanyag-visszavonás EU-s gyakorlata és 
ennek regionális hatásai kapcsán egyetértek. Amikor mi beléptünk az Európai Közösségbe, a 
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szuverenitásunk egy részét feladatuk, sajnos a mezőgazdaságban ez a szuverenitásunk nagy 
részét jelenti. Úgy tudunk hatni ezekre a folyamatokra, hogyha az európai általános 
folyamatokat próbáljuk befolyásolni, az EU-elnökség ebből a szempontból is nagyon hasznos, 
tanulságos volt. Azt tudjuk tenni, amit mondtál, hogy megpróbálunk az Európai Közösségben 
ilyen regionális engedményeket elérni, hogy bizonyos régiókban meghatározó szerek, 
amelyeknek nincs helyettesítő szere vagy azonos árkategóriában lévő szere, illetve alternatív 
technológia, amellyel kiváltható lenne, abban az esetben lehet, hogy regionálisan el lehet érni 
bizonyos engedményeket, időszaki, átmeneti kedvezményeket, amíg nem tudjuk a helyzetet 
rendezni. Ez tényleg egy nagyon fontos kérdés.  

Ugyanígy fontos a légi növényvédelem ügye. Az EU-ban valóban az a tendencia, hogy 
ezt a fajta növényvédelmet - különösen a környezeti szempontokra hivatkozva - korlátozni 
gondolják. Ez is egy olyan kérdés, amit talán az európai színtéren is érdemes szóba hozni, 
bizonyos térségekben, bizonyos kultúrák esetén felmerülhet, hogy ilyen átmeneti 
engedményeket talán lehet ezzel kapcsolatban kapni. De azt hiszem, hogy a fő irányt, tehát a 
szerkivonás fő irányát és a légi növényvédelem csökkenő tendenciáját az EU-ban nagyon 
nehéz lesz megállítani, legfeljebb regionálisan vagy bizonyos kultúrákban. De azzal 
egyetértek, hogy adott kultúrákban, ahol ez különösen jelentős, érdemes megpróbálni.  

Oktatás szegényes. Teljesen egyetértek. Azt remélem, hogy a vidékstratégia és a 
következő jelentés már e tekintetben lényegesen változik. Én magam is sokkal fontosabbnak 
gondolom a szellemi infrastruktúrafejlesztést, ha szabad így mondani, mint ami talán most 
ebből az anyagból itt kiderült volna. Azzal is egyetértek, hogy az élelmiszerbiztonságnak és 
annak növelésének fontos eleme, hogy a vizsgáló eszközeinket fejleszteni kéne. A bejövő 
termékeknek egy szigorú ellenőrzése. A másodlagos élelmiszervizsgálat egy elvi lehetőséget 
erre teremt, de ennek valóban a hátterét meg kell építeni. Ugyanakkor itt is csak azt tudom 
mondani, hogy csak olyan ütemben tudunk menni, ahogy ezt az ország gazdasági helyzete 
lehetővé teszi. Tehát igyekezni fogunk ezt a laborhálózatot és az ellenőrző rendszert 
fejleszteni, és még itt nem tisztult le pontosan, hogy mi hova fog tartozni. A közigazgatás 
átszervezése kapcsán is sokféle bizonytalanság van még e tekintetben. De ezt nagyon 
fontosnak gondolom én is, hogy egy olyan ellenőrző rendszert építsünk föl, ami ennek a 
technikai feltételeit is megteremti, a szigorúbb élelmiszerbiztonsági ellenőrzések feltételeit.  

A magam részéről nagyon szépen köszönöm még egyszer a megjegyzéseket. Elnézést, 
ha nem tudtam mindenkinek válaszolni. Azt hiszem, hogy egy-két kérdés maradt még, hogyha 
államtitkár úr reagálni akar, hiszen egy-két kérdést kihagytam.  

Még egyszer köszönöm a megjegyzéseket, igyekszünk azokat hasznosítani. Sok olyan 
dolog hangzott el, ami a vidékstratégia számára is útmutató lehet már. És a következő évi 
jelentések struktúrájára, tartalmára, súlypontjaira vonatkozóan is nagyon hasznos 
megjegyzések hangzottak el. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket, és kérem, hogy támogassa 
a bizottság, hogy egy általános vitát lefolytathassunk a parlamentben is. Talán a jövő héten ez 
meg is kezdődhet, ha a bizottság ezzel egyetért. Köszönöm szépen.  

Feldman Zsolt kiegészítése 

FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagyon 
rövid leszek. Tisztelt Bizottság! A beruházásokkal kapcsolatban, amit megjegyeznék, ez 
szintén benne van az anyagban, amely a hitelállomány csökkenését jelenti, tehát csak arra az 
összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a hitelezési visszaesés, amelyet 
tapasztalhatott a nemzetgazdaság úgy általában, az a mezőgazdaságban is éreztette a hatását. 
Különböző állattartótelep-finanszírozás vagy egyéb ilyen nagyobb beruházásoknál a banki 
hitelkihelyezések óvatosabbá válása, a hitelkihelyezés esetében a kockázatkerülés 
növekedése, ez mindenképpen éreztette egyébként a hatását, és ma is érezteti a  hatását az 
ágazatban. Ilyen értelemben ezt a beruházási kérdést fontos volt elmondani.  
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Államtitkár úr mindent elmondott, én valóban címzetten egy kérdésre szeretnék 
válaszolni.  A feketegazdaság, amelyről sajnos Magyarországon örökzöld témaként kell hogy 
beszéljünk. Lényegében két olyan dolgot szeretnék irányban mondani, ami ebben a 
tekintetben előremutatást jelent, az első, két módon lehet megfogni ezt a kérdést: adótechnikai 
és adóellenőrzési kérdéssel. Az adótechnikai kérdésben miniszterelnök úr bejelentette, tehát 
azt megerősítem, hogy zajlik a háttérmunka, ami a fordított áfa kérdésével kapcsolatos, itt jó 
néhány ágazatot végigelemeztünk és elemzünk a szakmával. Alapvetően így előzetes 
tájékoztatásképpen és nem végleges kormányzati álláspontként tudom tájékoztatásul mondani 
a  bizottságnak, hogy gabona- és olajosnövény-ágazatban száz százalék, hogy fogjuk kérni a 
derogációt az Európai Bizottságnál. Nagyon érdekes volt, hogy a fordított áfát, mint eszközt a 
hús- és baromfi-termékpálya nem igazán szeretné. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ott 
egyébként is talán a más típusú, azaz adóelkerülési mód, amely nem biztos, hogy a fordított 
áfa eszközével kezelhető.  

És ami számomra nagyon érdekes volt, még nem zárult le a vita, ami a zöldség-
gyümölcs ágazatot illeti, ahol az egyik oldalon a szakma egy jelentős része szeretné, 
ugyanakkor azt hozzá kell tenni őszintén, hogy viszont a másik oldalon mivel a fordított áfa a 
köztes termékeknél van, a zöldség-gyümölcs pedig jelentős részben azért közvetlen 
fogyasztásra megy, azért ez a bizottság részéről nem biztos, hogy egyértelmű támogatást 
nyerne, ha ez lenne a végén a kormányzati álláspont. De még egyszer mondom, itt még 
szakmai vitákat folytatunk le ezzel kapcsolatban. Tehát ez az adóelkerülési módon egy 
bizonyos részére hatásos eszköz, a másik oldalon pedig, ami az ellenőrzések kérdését illeti, 
egy példát hadd mondjak, például a sertés termékpálya tekintetében a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal és valamennyi, a termékpályán érintett szakmai szervezet, most nem mondom 
meg, azt sem tudom, hogy ezen a héten vagy a jövő héten, de leülünk, és elkezdjük 
termékpályánként, hogy is mondjam, a tisztességes vállalkozásokat képviselők átadják azokat 
a praktikákat, amelyek növelhetik az adóellenőrzés hatékonyságát, tehát ezzel kapcsolatban 
most egy nagyon komoly egyeztető szerepet, feladatot vállaltunk magunkra. Próbáljuk ezt a 
feladatot jól ellátni, hogy a végén valóban a tisztességes vállalkozások számára az a 
versenyhátrány, ami az áfaelkerülésből fakad, minél kisebb mértékben legyen a jövőben. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni Székely Csaba elnök urat, hogy 

bármilyen kiegészítést akar-e hozzátenni az eddig elhangzottakhoz. Igen, úgy látom. Akkor 
megadom a szót.   

Dr. Székely Csaba kiegészítése 

DR. SZÉKELY CSABA, az Agrárgazdasági Tanács elnöke: Köszönöm szépen. 
Nagyon rövid megjegyzésem van csak. Köszönöm szépen az elnök úrnak, az államtitkár 
uraknak a bevezető és a kiegészítő megjegyzéseiket, állásfoglalásaikat. Örülök annak, hogy 
végül is politikától független az állásfoglalás, tehát az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalása 
pozitív megvilágításba került. 

Az természetes, hogy így van, hiszen körülbelül 40 szervezetnek a véleményét tükrözi, 
mégpedig olyan szervezetekét, amelyek nem feltétlenül politikai szervezetek, szakmai 
szervezetek, és részben a politika elszenvedői, részben pedig a folyamatok aktív részesei.  

Nyilván, hogy az állásfoglalás is annak megfelelően alakulhatott ki, hogy ezek a 
szervezetek miben látták a fő súlypontokat. Tehát nem szerettünk volna mesterségesen 
ráültetni különböző mesterségesen kialakított problémákat az állásfoglalás, illetőleg a 
javaslattétel körébe, és egyáltalán nem véletlen, hogy legalább a felvetések egyharmada 
visszatérő. Hiszen ezek régi problémák. Állattenyésztés, növénytermesztés aránya, 
szövetkezés problémái és az összes többi olyan kérdés, amely a mezőgazdaságnak a hosszú 
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távú megoldását tudja elősegíteni. Tehát köszönöm szépen a figyelmet, a megjegyzéseket, mi 
a továbbiakban is szeretnénk dolgozni ezeken a kérdéseken. Értékelni az agrárjelentést, és 
hozzátenni a megállapításainkat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hanó Miklós kért még egymondatos kérdésre 

lehetőséget. 
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. A Sáringer-Kenyeres Tamás felvetette 

a vegyszerkérdést az európai uniós dolgokkal kapcsolatban. A kullancsirtást hogy lehet 
megoldani? (Sáringer-Kenyeres Tamás: Feketén.) Feketén. A mezőgazdasághoz is kötődik 
valamilyen szinten, de közterületeken, parkokban, egyéb helyeken rengeteg a kullancs és sok 
betegséget hordoz. Erre valami megoldást próbáljunk már közösen kidolgozni. Mert az 
ÁNTSZ-től kezdve, mindenhová fordultam, de nem kaptam értelmes választ. Ezt csak 
kérésként tettem fel. Nem ide kapcsolódik, de mégis.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, bizottságunknak 
két szavazást kell meghozni. Az elsőben az a kérdés, hogy bizottságunk mint első helyen 
kijelölt bizottság általános vitára alkalmasnak találja-e az imént tárgyalt J/4455-ös számú, az 
agrárgazdaság 2010-es évi helyzetéről szóló jelentést. Amennyiben igen, ezt kézfeltartással 
jelezzék. (Szavazás.) Egyhangú. Azzal együttesen mondom, hogy a szocialista frakció már 
nem képviselteti magát, úgy emlékszem, hogy tartózkodó álláspontot jeleztek, de ezt itt most 
nem tudjuk beszámítani. Egyhangú igen volt.  

Mint első helyen kijelölt bizottságnak a második döntésünk arra vonatkozik, hogy 
benyújtjuk-e azt a határozati javaslatot, amely tulajdonképpen arról szól, hogy bizottságunk az 
Agrárgazdasági Tanács által tett megállapításokat elfogadja, és ezt a jelentést szintén javasolja 
a parlamentnek elfogadni. Ez a határozati javaslat a kérdés, hogy ezt elfogadjuk-e így. 
Amennyiben igen, azt kézfeltartással jelezzük! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú, tehát 
társítjuk hozzá a Mezőgazdasági bizottság határozati javaslatát.  

Megköszönöm az államtitkár úr vezetésével itt lévő szakértőknek és csoportoknak a 
megjelenést, természetesen Székely Csaba elnök úrnak is az Agrárgazdasági Tanács részéről. 
Ezzel az első napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen. (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) 

A bizottsági előadó kijelölése 

Elnézést, nem a meghívott vendégekre vonatkozik, de van még egy kötelező kérdés a 
bizottsági tagokhoz. Javaslom, hogy Farkas Sándor legyen a bizottság részéről a többségi 
vélemény előadója. Aki ezt elfogadja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Ez még az első napirendi ponthoz tartozott hozzá.  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra, az állatok védelméről szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására. Kérem, hogy a kormány képviselői 
foglalják el az előadói helyet. (Az 1. napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak. - Helyet 
foglalnak a 2. napirendi ponthoz érkezett vendégek.) Köszöntöm a kormány helyettes 
államtitkár úr vezetésével érkezett képviselőit. Az állatok védelméről szóló 
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törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megvitatására kerül sor a 2. 
napirendi pontban. A kiegészítő ajánlás sorszámozása szerint fogunk haladni.  

Az 1. pontban Göndör István képviselőtársunk tett kiegészítő, kapcsolódó javaslatot. 
A kormány álláspontját kérdezem.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel üdvözlöm 

önöket! A módosító javaslatot 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.  
A 2. pontban Bödecs Barna képviselőtársával nyújtott be kapcsolódó indítványt. Mi a 

kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, hogy e nélkül a kiegészítés nélkül is elégséges-

e a törvénytervezet szövege, így látják-e.  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, azt gondoljuk, hogy 

rendben van. 
 
ELNÖK: Jó, tehát egyértelmű úgy is, hogy ez a kiegészítés nem kerül bele, rendben 

van. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, nem kapott egyharmadot.  

A 3. pontban Göndör István indítványa szerepel. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 4. pontban Szili Katalin képviselőtársunk indítványa szerepel. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: És az elvesztést akkor hogyan oldjuk meg? Vagy ezt máshogy kezeljük le?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igazából fordítva merült 

fel a probléma, tehát nem azt kell bejelenteni, hogy elveszett az eb, hanem hogy találnak egy 
elveszett ebet, a transzponder alapján beazonosítják, és megtalálják az eb gazdáját. Annak 
nincsen logikai indoka, hogy bejelentsék, hogy elveszett az eb. (Sáringer-Kenyeres Tamás: És 
ha elpusztul?) Az elpusztulást igen, hiszen akkor törölni kell az adatbázisból. Ha modellezzük 
az eseményt, akkor az van, hogy találnak egy kóbor ebet, leolvassák a transzpondert, 
megtalálják, hogy ki a gazdája, és visszaviszik a kóbor ebet a gazdájának.  

 
ELNÖK: Jó, értem, értjük, de hogyha nem találják meg? Ha valahol elveszik, és 

kimúlik - csak úgy kérdezem -, akkor mennyi idő múlva jelentse be mégis csak a tulajdonos, 
hogy elveszett? Én értem, hogy ez egyébként meg a másik agyam szerint ez netán a különféle 
díjak alóli kimenekülés lehetőségét is magában hordozza - már elnézést! -, hogy bejelentem, 
hogy elveszett a kutyám, egyébként meg megvan. Már elnézést, de ilyenkor, amikor most 
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különféle díjakhoz kötjük az ebtartást, mindenre gondolni kell. Kérdezem, hogy akkor mi van, 
hogyha ténylegesen elveszett, és nem jön vissza, és nem jelentkezik az, aki megtalálta - vagy 
nem is tudom, hogy kell feltennem ezt a kérdést.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt a törvény 

végrehajtására kiadott, illetve még ki nem adott, de már elkészült kormányrendelet 
szabályozza, tehát hogy ebben az esetben mikor törlik az adatbázisból. (Közbeszólás: Mikor?) 
Azt most meg nem mondom… 

 
ELNÖK: Jó, tehát rendeletben próbálják meg ezt a szituációt kezelni - ennyiben 

maradhatunk itt.  
További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. indítvány Simicskó István képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ez tehát egy támogatott indítvány. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

A 6. indítvány Göndör Istváné. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 7. indítvány szintén Göndör István javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 8. indítvány szintén Göndör István javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési 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. 
A 9. indítvány Göndör István javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 10. indítvány Kiss Sándor és képviselőtársai indítványa. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
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A 11. pont Kiss Sándor és képviselőtársai indítványa. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, van, parancsolj, Magyar 

képviselőtársam! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy rövid indoklást szeretnék 

kérni. Köszönöm.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ha elolvassuk a mondat 

elejét, az úgy szól, hogy: „Az állat továbbélése megszüntethetetlen vagy csillapíthatatlan 
szenvedéssel jár”. Nem igazán világos, hogy ehhez miért kapcsolódik, hogy találunk-e neki új 
gazdát vagy nem. Azért lehet kioltani az állat életét, mert olyan szenvedéssel jár a 
továbbélése. Innentől fogva irreleváns lehet neki új gazdát találni vagy nem.  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): És, bocsánat, ha a kóbor 

ebekkel kapcsolatos kérdéskör lenne, hogyha kóbor ebet találnak, és annak az életének a 
kioltásáról kell rendelkezni, a törvény már létező paragrafusai rendelkeznek arról, hogy 
ilyenkor új gazdát kell keresni. Ez a paragrafusmódosítás csak arra vonatkozik, hogyha az 
állatnak csillapíthatatlan szenvedése van, és nincsen meg a gazdája, akkor kell rendelkezni 
erről. Csak ezért nem támogatjuk a módosító indítványt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
egyharmadot sem kapott. 

A 12. indítvány Szili Katalin képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Ha minden igaz, képviselőtársaim, ezzel a kiegészítő ajánlástervezet kapcsán a 

legyűjtött indítványok tárgyalásának a végére értünk.  
Képviselőtársaimnak kiosztásra került, ha minden igaz, két bizottsági módosító 

javaslat, szeretném, ha ezek közül először a több lapból állót vennénk sorba, amely úgy 
kezdődik, hogy: „A törvényjavaslat 6. és 7. §-a a következőképpen módosul…”, ez található 
benne. Úgy kezdődik, hogy 6. és 7. szakasza módosul. Ezt a változatot szeretnénk megvitatni, 
és egyben kérdezem a kormányt, akiknek szintén eljuttattuk ezt a verziót, hogy van-e 
véleményük erről a tervezett bizottsági módosító javaslatról.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt a módosító javaslatot 

támogatjuk. Pontosítja az eddigit, úgyhogy támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja ezt, a bizottság által tervezett módosító javaslatot. 

Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Ez többség.  

Van még egy módosító javaslat, amit tervezne a bizottság benyújtani. Ezt jómagam 
generáltam, amelyben a lényegi változás, hogy az elektronikus adatbázist az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv, magyarul az állam tartaná kézben, miután létezik az országos gerinchálózat, 
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azt gondoljuk, hogy ennek a rendszerén sokkal praktikusabb lenne, hogyha egy ilyen 
államilag igazgatott nyilvántartást vezetünk most be, és annak az adatbázisa állami kézben 
lenne, nem pedig az Állatorvosi Kamara által megállapított magántársaság kezében lenne. 
(Sáringer-Kenyeres Tamás: Kétféle van kint az asztalon.) (Közbeszólás: A második!) Akkor 
azt össze kell hasonlítanom. Szünetet rendelek el.  

Remélem, hogy a képviselők is ezután azt a verziót tartják a kezükben, amit most itt 
beazonosítottunk. Az első oldalon a (2) bekezdésben megnyitott negyedik szakasz, amely a 
Magyar Állatorvosi Kamarát kapcsos zárójelbe feketén, kiemeléssel teszi, és mögé pedig 
aláhúzva az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szavakat illeszti be. Tehát erről a változatról 
beszélünk, össze van kapcsolva, tehát további variáció nem képzelhető el. Így kérdezem 
először a kormány álláspontját.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök Úr! Mivel ezt a 

módosítót most kaptuk meg, kialakított minisztériumi álláspontról nem tudok nyilatkozni.  
 
ELNÖK: Rendben van! Sáringer-Kenyeres Tamás!  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem egy 

kérdésem volna ezzel kapcsolatban. A módosító javaslat második pontjában élelmiszerlánc-
fellügyeleti szerv működteti van, nagyon helyesen, ugyanakkor itt van egy utalás a 7. pontban, 
az (5) bekezdés vagy mi ez, tehát az állatvédelmi hatóság kérésére a települési fővárosban, 
kerületi önkormányzat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara köteles nyilvántartott ebekről 
adatot szolgáltatni. Én az előzőben úgy értelmezem, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
által működtetett fogja nyilvántartani és nem a Magyar Állatorvosi Kamara. Vagyis lehet ez a 
Magyar Állatorvosi Kamara, de az élelmiszerlánc-felügyelet által meghatározott szerv lesz.  

 
ELNÖK: Nem. Tehát azért kellett egy ilyen felhatalmazást véleményünk szerint 

betenni, mert jelenleg az Állatorvosi Kamara működtet egy adatbázist, ahol már felrögzített 
adatok vannak. Ezért arra teszünk itt javaslatot, hogy az ott már rögzített elektronikus adatok 
átkerülhessenek az állam által majdan működtetett nagy rendszerbe. Magyarul még egyszer 
duplikálást ne kelljen végrehajtani. Erről szól ez a kiegészítés. 

Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszem fel. Ki támogatja ezt 
az indítványt? (Szavazás.) Többség. Köszönöm szépen. Van-e olyan további indítvány, 
amelyről kellene dönteni, de nem került szóba? (Nincs jelentkező.) Akkor ezt a második 
napirendi pontot is lezárjuk. Köszönöm szépen a kormány képviselőjének a jelenlétet. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a 
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/4251. szám) (Szabó Rebeka (LMP) 
képviselő önálló indítványa) 

A harmadik napirendi pontra térnénk rá. Egy önálló képviselői indítvány, Szabó 
Rebeka bizottsági tag képviselőtársunk nyújtotta be a bonyolult és hosszú nevű 
törvénytervezetet. De hogy nevesítsük, ez a T/4551-es számon került benyújtásra, a 
mezőgazdasági, agrárkifizetésekhez eljárásokhoz kapcsolódó 2007-es törvény módosítását 
kezdeményezi.  

Megadom a szót az előterjesztőnek. Egyben köszöntöm a kormány képviselőit is.  
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Szabó Rebeka előterjesztése 

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Kedves Képviselőtársaim! Itt egy hosszú 
bizottsági ülés végén szeretném még beszélni erről az előterjesztésről. Igen, valóban a címe 
talán kicsit hosszú a törvénymódosító javaslatnak, de igaziból ez arról szól, hogy a Leader-
program kifizetési módját szeretnénk megreformálni. Elmondom, hogy miért van erre 
szükség.  

Az ÚMVP keretein belül a 3-4. tengely Leader-szerű végrehajtását vállaltuk, ami azt 
jelenti, hogy egyesületi formában helyi akciócsoportok alakulnak, és a területükre jutó 
támogatást a helyben kialakított tervek szerint és a helyi döntésre, a helyismeretre alapozva 
költik el. Azt gondolom, hogy bár összegszerűen az ÚMVP-n belül ez relatíve kisebb mint 
mindannyian tudjuk, ennek mégis nagy jelentősége van a közösségi alapú vidékfejlesztésben, 
ezeknek a kistelepüléseknek a relatíve kisebb források is nagyon-nagyon sokat számítanak. 
Nagyon fontos lenne abban, hogy ezek a közösségek megerősödjenek, és hogy önálló 
döntésre képesek legyenek afelől, hogy ők mit szeretnének, a saját területükön milyen 
vidékfejlesztéseket.  

Ugye tudjuk, ezt nem kell hosszasan sorolnom, hogy egyrészt helyi akciócsoportok 
alakultak, és azt is tudjuk, hogy a múltban – hogy mondjam? – ilyen politikai botrányokkal 
terhelt ennek az egész Leader-működésnek a múltja. Ezt én is tudom, mindazonáltal az egész 
szisztémában van egy elég súlyos probléma, amit még nem késő javítani. Tulajdonképpen úgy 
alakult, hogy ezeket a helyi akciócsoportokat az MVH egy ilyen egyoldalú megállapodás 
megkötésére – hogy úgy mondjam – kényszeríti, van egy ilyen feladatdelegálási 
megállapodás, és tulajdonképpen ezek egyfajta kifizető ügynökségi feladatokat végeznek. 
Tehát nagyon kicsi az önállóságuk atekintetben, hogy melyik pályázatokat szeretnék 
nyertesnek nyilvánítani és melyiket nem. Azt is tudjuk, hogy ráadásul az egész program 
végrehajtási rendszere nagyon bürokratikus, és nagyon-nagyon minimális a helyi döntés 
lehetősége mind a tervezésben, mind a projekt kiválasztásában. Tehát tulajdonképpen 
megjegyezném, hogy ez az egész Leader-program célja ellen megy, ez a hazai és a közösségi 
joggal is ütközik. Én ezt egyszer már egy parlamenti interpellációban jeleztem, hogy az unió 
felé is problémáink lehetnek ebből. De nem is az a legfontosabb probléma, hanem az, hogy ez 
nagyon negatívan hat a helyi közösségekre, az, hogy tulajdonképpen nincs mód a helyi 
sajátosságok figyelembevételére, a pályázatok elbírálásánál, és sokkal nagyobb esély van az 
ilyen úgynevezett ejtőernyős projektek beérkezésére, amikor mondjuk, az MVH önkényesen 
eldönti, hogy melyik az a projekt, amit előre kell sorolni és melyiket nem, és nagyon gyakran 
ez a helyi közösség és helyi akciócsoport akarta ellenére történik meg. Tehát pontosan az a 
fajta közösségépítő cél nem érvényesül, amire részben ez a Leader-program létrejött volna.  

Arról nem beszélve, hogy néhány célelőirányzatot a minisztérium központilag írt ki, és 
ezek a központosított kiírások is nagyon rosszak ilyen szempontból, mert csak növeli a 
térségek közötti különbségeket, vagyis azok a térségek, amelyek eleve leszakadó térségek, 
azok sokkal kisebb eséllyel tudnak pályázni az egységes kérelemkezelés és az egységes 
döntési kritériumok miatt. Tehát nem tesznek különbséget régiók között. Azt gondoljuk, hogy 
ezeknek a helyi akciócsoportoknak nem feladata ennek a kifizető ügynökségi feladatoknak az 
ellátása, és nem önmagában ez lenne a feladatuk. Ráadásul elmondtam azt, hogy itt 
tulajdonképpen a megfelelő szakmai kompetenciákat sem tudják ezek a helyi akciócsoportok 
megszerezni, így nincsenek meg azok a környezeti vagy társadalmi pozitív hatások, 
amelyekre a program létrejött volna, ráadásul nem tudunk kialakítani egy olyan, helyi 
csoportokból álló vidékfejlesztési hálózatot, amelyre építeni lehetne, amely a jövőben képes 
lenne ilyen önálló döntések meghozására.  

Amellett, hogy azt látjuk, hogy a jelenlegi kormány sem nagyon tud mit kezdeni a 
Leaderrel, azt mondják, hogy változtatásokat eszközöltek, és megreformálták, de ezek 
igaziból nem lényegi változtatások, tulajdonképpen ugyanaz a felülről vezérelt és autonómiát 
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korlátozó rendszer érvényesül, ami eddig. Szűkek a határidők, a részvételi tervezés szinte 
teljesen kizárt, az egész struktúra felülről irányított.  

Azt gondolom tehát, hogy nagyon jó lenne, ha ezt a Leaderrel kapcsolatos - nem 
tudom - ellenséges autokratikus hozzáállást most már felváltaná valami, ami tényleg lehetővé 
teszi a helyi fejlesztést és a helyi önállóságot, és ezért nyújtottuk be ezt a törvénymódosító 
javaslatot, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy a III. és a IV. tengely végrehajtását 
egy ilyen pályázati konstrukcióban képzeljük el, ami a jelenleginél sokkal szélesebb körű 
mérlegelést engedne. A fontos tehát az, hogy az MVH ne közigazgatási hatósági jogkörben 
bírálja el ezeket a kérelmeket, hanem az operatív programok mintájára, mint például a 
TÁMOP vagy a TIOP, egy ilyen pályázati alapon működő modellben, ami lehetővé tenné azt, 
hogy egy sokkal rugalmasabb pályázati kiírás, illetve elbírálás legyen. Ez lehetővé tenné, 
hogy a helyi közösségek érdemibb módon részt vegyenek ebben a döntésben. Egyébként csak 
példának szeretném említeni, hogy ha az ember elkezd utánanézni az interneten, hogy milyen 
típusú - nem tudom - pályázatok kapnak ebben a jelenlegi rendszerben támogatást, akkor 
találtam egy olyat, hogy van a Bükk-Makk Leader helyi akciócsoport, és 51,5 millió forintot 
nyert a Leader Doksi Kft. valamilyen dokumentációkezelő rendszerre. Szeretném 
megkérdezni képviselőtársaimat, hogy önök szerint a dokumentációkezelő rendszer 50 millió 
forintért miért az a fajta helyi közösségi vidékfejlesztés, amire egyébként a Leader-programot 
szánni kellene. És nagyon sok ilyet lehet még találni.  

Egyébként úgy tudom, hogy a körülbelül 96 helyi akciócsoportnak körülbelül a 
negyede mutat pazarló működést - mondom, az interneten megtalálható adatok alapján - 
visszaéléseket, szakmai gyengeségeket. Ezeknek konkrétan utána kellene járni, ezeket adott 
esetben fel kellene oszlatni, és újra kellene szervezni, de ez nem azt jelenti, hogy az egész 
Leader-programot sutba kell dobni, és hogy akkor le kell mondani arról, hogy ez betöltse azt a 
fajta helyi vidékfejlesztést és közösségfejlesztést, ami egyébként az eredeti célja, és hogyha 
megnézünk más országokat, hogy ott hogy működik, akkor ott azért valahogy ezek be is 
tudják tölteni ezt a célt. Ezért terjesztettük be ezt a törvénymódosító javaslatot, és kérem 
képviselőtársaimat, támogassák azt, hogy legalább általános vitára bocsáthassuk, és hogy az 
Országgyűlésben vitathassuk meg ezt a kérdést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Meg szeretném jegyezni, hogy a Leader akciócsoportokat nem 

lehet feloszlatni, elég speciális a rájuk vonatkozó szabály, az egyesületi törvény alapján 
léteznek. A másik pedig, hogy a kormánynak is elég sok gondot okozott az előző évek 
kifizetése és működése, egyébként ha a képviselő asszonynak van ebbéli energiája, az egyik 
albizottságunknál, amely az elmúlt 8 év tevékenységét vizsgálja, lehet, hogy fel lehetne vetni, 
ha ilyen konkrét megállapításai vannak.  

Most megadom a szót a kormány képviselőjének, hogy nyilatkozzanak a benyújtott 
törvénytervezetről.  

Dr. Maácz Miklós véleménynyilvánítása 

DR. MAÁCZ MIKLÓS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Maácz Miklós, a VM vidékfejlesztési főosztályának vezetője vagyok. 
Ebben a minőségemben a kormány vagy a tárca álláspontját annyiban közvetíthetem, hogy 
ilyen formában ezt a javaslatot nem tudjuk támogatni. Azt hiszem, a javaslatban leírtakhoz 
képest még nagyon sok minden elhangzott itt, lehet, hogy ezt egy külön ülés keretében is 
érdemes lenne megtárgyalni.  

Mindenesetre röviden annyit tudnék mondani, hogy nem véletlen az, hogy a 
szabályozás máshogy alakult a vidékfejlesztési támogatások esetében, mint a strukturális 
alapok esetében. A vidékfejlesztési támogatásokat 2007-től a közös agrárpolitika keretében a 
földalapú, közvetlen támogatások rendszeréhez igyekezett igazítani a bizottság, ebből 
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következett a kifizető ügynökségi rendszer, és hogy azon keresztül kell a vidékfejlesztési 
támogatásokat is kifizetni. Ennek a leképezése volt a XVII. törvény, amelynek a 
módosításáról most beszélünk. Azt gondoljuk, hogy az államháztartási törvény itt nem 
hivatkozható, merthogy más támogatási rendszerről beszélünk. A strukturális alapokhoz való 
közelítést pedig, bár mi is üdvösnek tartjuk, és azt gondoljuk, hogy ez lesz a jövő útja, és még 
sok dolgunk van ebben az ügyben, és a kormánynak is az a célja, hogy a két rendszer 
közelítsen egymáshoz, ennek ellenére jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy nem lehet egyik 
pillanatról a másikra megváltoztatni, különösen így nem, hogy mondjuk a III. és a IV. 
tengelyt kivesszük a XVII. törvényből, így egészen biztosan nem változtatható meg a 
jelenlegi rendszer.  

Azt is mindig el szoktuk mondani, hogy ez egy akkreditált rendszer, tehát ahhoz, hogy 
az Unió a kifizetéseket továbbra is biztosítsa, ahhoz egy sokkal hosszasabb vizsgálat 
szükséges, mintsem hogy ez egy törvénymódosítással kezelhető lenne. Ahhoz tehát, hogy a 
rendszer továbbra is akkreditált lehessen, ahhoz fenn kell tartanunk a jelenlegi intézményeket, 
hiszen, gondolom, azt mindenki látja, hogy ha hirtelen felfüggesztjük a támogatásokat, akkor 
nyilván több bajt okozunk, mint amennyi előnye lenne ennek. Az, mondom, más kérdés, hogy 
hosszabb távon természetesen mi is azt gondoljuk, hogy van mit javítani a rendszeren, csak 
ezt nem egy törvénymódosítással, hanem egy átgondoltabb intézményi fejlesztéssel lehetne 
elérni véleményünk szerint.  

Azt gondoljuk, hogy a helyi döntések - éppen a már említett interpellációban 
elhangzottaknak megfelelően is - előtérbe kerültek, vagy legalábbis igyekszünk vagy 
folyamatosan igyekszünk a rendszert ilyen irányba módosítani, bevittük a rendszerbe a helyi 
bírálóbizottságokat, a projektadatlapok helyi bírálatát vagy helyi jóváhagyását. Azt is el kell 
mondanunk, hogy az Unió rendszere - nem függetlenül éppen az előbb említett 
auditkövetelményektől - a kiszámíthatóságot, az átláthatóságot és a döntések 
támadhatatlanságát kéri számon folyamatosan a rendszeren, és épp a XVII. törvény, illetve az 
ennek megfelelő végrehajtás ezt szolgálja. Az más kérdés, hogy természetesen az, hogy a 
helyi döntéseknek hogy lehet ezt az átláthatóságot biztosítani, úgy, hogy közben gyakorlatilag 
automatizált döntésekre van szükség, tehát hogy pontozás alapján bárkinek bizonyítani 
tudjuk, hogy a döntés igazságos volt. Ez egy nehéz feladat, és azt gondolom, hogy az egész 
ügy valahonnan innen ered. Tehát az, hogy most helyben kell pontozni, vagy pedig pontozási 
rendszert alkalmazunk, az egy nehezen feloldható kérdés.  

Hogy felülről igazgatott, tehát felülről irányított rendszer vagy alulról irányított, 
szintén egy nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, itt is elhangzott, hogy a Leader kapcsán 
gyakorlatilag mindig két oldal merül fel. Egyrészt mindenki számon kéri, hogy miért nem a 
HACS-ok intéznek mindent maguknak a támogatás összegétől kezdve a támogatások céljáig. 
Másrészt viszont számon kérik rajtunk, hogy ha nem szabályozzuk a HACS-ok működését, 
akkor miért engedjük a pazarló gazdálkodást. Ezt nem lehet, nyilván, hogyha van egy 
központi ellenőrző szerepünk, akkor ez nyilván bürokráciát fog jelenteni, és nyilván a HACS-
oknál ezt valahol számon kell kérnünk, hogy a gazdálkodásuk miért úgy van, ahogy van. Azt 
gondolom, hogy a kettőt egyszerre hibaként róni fel, az nem kezelhető egy ilyen 
törvénymódosítással.  

Tehát ugyanezt már elmondtam, az uniós szabályozás keménysége vagy szigorúbbá 
tétele vagy folyamatos szigorúbbá tétele, illetve a helyi döntések szintén ezt a kettőséget vetik 
fel. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy mi is vagy a kormányzat is azon van, hogy a 
pályázati rendszereknek a bevezethetőségét vagy összefüggésben szintén a strukturális 
alapokkal való azonos vagy közelítő intézményrendszerrel, ezt folyamatosan vizsgáljuk, de 
azt gondoljuk, hogy ez egy hosszabb távú folyamat lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági tagok szólhatnak hozzá. Varga Gézának adok szót. 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Mi szeretnénk támogatni ezt a 

javaslatot tárgysorozatba-vételre. Annak ellenére, hogy megint egy ügyetlen előterjesztéssel 
van dolgunk, amely nem vette figyelembe mindazokat, amiket a főosztályvezető úr 
elmondott. 2007-től a Leader-programok nem az AVOP logikájára mentek, mint azt 
megelőzően, hanem a közvetlen kifizetések rendszerében egészen más szabályozás alá 
tartoztak, és ezt bizony az uniós bizottság rendelte el. Tehát azért sajnáljuk, mert a javaslattal 
nagyon egyetértünk, de hogyha ilyen ügyetlenül vannak, körültekintés nélkül beadva, akkor 
láthatjuk, mondom itt magunk között ellenzéki oldalon, hogy akkor ezekkel az indokokkal 
nagyon könnyen le lehet söpörni egyébként jó javaslatokat.  

Mi mégis miért támogatnánk a tárgysorozatba-vételt? Azért mert alkalmat adna arra, 
hogy ezt a Leader-kérdést a parlamentben meg tudjuk beszélni. A Leader-kérdés egy 
neuralgikus pontja a magyar vidéknek. Akik itt ülünk, ezt bizonyára mindannyian tudjuk. Azt 
gondolom, hogy az első Orbán-kormánynak volt kiváló Leader-programja. Akkor ezt kísérleti 
programnak nevezték, akkor túl kicsi pénz volt még benne – ez a rosszmájú megjegyzésem – 
ahhoz, hogy a politika törődjön vele, és ezért ez kiválóan működött is. Ezt az Exante-
jelentések nagyon jól bizonyítják arról a kísérleti programról. 

Na aztán jött a rémtörténet, 2005-től, amikor a Ficsor Ádám által fémjelzett történet 
volt, a vidéknek nem kívánom, hogy az még egyszer előjöjjön. (Közbeszólás.) És a társai, 
ahogy ezt szokták mondani büntetőperekben. És hát teljesen jó az az utasítás is az elnök úrtól, 
hogy akkor a 8 év visszaéléseit feltáró bizottságban ezt ki lehet tárgyalni, de itt most nem ez a 
dolgunk. Tehát a problémát én abban látom, hogy a Fidesz-KDNP-kormány belépésével az 
ingaeffektusnak lehettünk a tanúi, hogy az előzők, a szocik eszméletlenül kilengették ezt az 
ingát a törvénytelenség, a rátelepedés, a politikai hálózatépítésre és minden szempontból. 
Tehát nagyon ki volt lengve ez az inga, és most mintha úgy lenne, hogy ezt az ingát nem 
hagyta középen megnyugodni a polgári kormány sem. És ezeket jó szándékkal vagy a 
kormánynak is segítve, bár nyilván megvannak a maga csatornái, hogy ezekkel a HACS-
okkal kapcsolatot tartson, de azt gondolom, hogy ezért volna érdemes támogatni, mert számos 
módosítóval ennek  – hogy úgy mondjam – közérzetjavító szerepe lehetne, persze megfelelő 
módosítások után mind a két részről, kormánypárt, ellenzék részéről. Így jelentősen 
hozzájárulhatna a vidéki társadalmi békéhez, hogyha ezt megbeszélnénk. 

Mert körülbelül azok az arányok igazak, hogy a 96 HACS-nak egynegyed része 
gyalázatos visszaélésekkel és mikkel terhelt, de ez fűnyíró elv alapján a többi, a jól működő 
HACS-ok életét is megkeserítik az új intézkedések, amiket viszont már a polgári kormány 
hozott. 

Nem mondtam volna mindezt el, hogyha nem remélném azt, hogy minden 
képviselőtársam és akár a főosztályvezető úr is fontosnak tartaná azt, hogy ezt legalább 
beszéljük ki. És arra, hogy ezt kibeszéljük a parlamentben, arra egy ilyen előterjesztés 
tárgysorozatba-vétele nagyon sokat segítene. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászóló? Győrffy Balázs!  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. A Leader valóban egy neuralgikus 

pont, hogy visszaidézzem Varga képviselőtársam szavait. Mindenki igazából a saját 
környezetéből tudja a példákat hozni, mert azt látta mélyrehatóan. Való igaz egyébként, nem 
árulok el titkot, előkészítési szakaszban van, hogy valóban foglalkozzon az albizottság a 
Leaderrel. Már a megalakulását szeretnénk megnézni, akár idevéve a fagyiárusból lett HVS-
eknek meg ezeknek a kategóriáját, ugye a Balaton-parton volt ennek az elhíresült példája. 
Tehát ezt valóban meg kellene vizsgálni, de hogy őszinték legyünk, ez egy annyira 
szövevényes és bonyolult rendszer, mint amennyire nem lenne szabad, hogy az legyen.  
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Itt volt szerencsém egy-két pert is közelről szemlélni, amit még az FVM-mel szemben 
indítottunk, és ennek a jogi szabályozása tényleg egy akkora kulimász, ami döbbenetes, és 
nyilvánvalóan azért, mert – ezt ki kell mondani – ez a rendszer nem a vidékfejlesztésre lett 
létrehozva. Ez egy hálózatépítés, pénzlenyúlás céljával megalakult struktúra, amiből 
iszonyatosan nehéz egy vidékfejlesztési célokat szolgáló rendszert kialakítani, működtetni. 
Hát embert próbáló feladat. Azt gondolnám, hogy beszélni mindenképpen kell róla, és 
reményeim szerint nem túl távoli jövőben az albizottság fogja ezt tárgyalni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés? Varga úr! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Tudom, hogy mindannyian fáradtak vagyunk, de azt 

gondolom, hogy a vizsgálat, ami az albizottságban történik, azzal egyetértek, és szeretnék 
benne részt venni. Én ezt végigéltem 2000 óta, még egyszer, az első polgári kormány óta mint 
a Magyar Leader Szövetség alapító elnöke. A Magyar Leader Szövetséget civilként hoztuk 
létre, hogy a Leader Egyesület gazemberségeit próbáljuk ellensúlyozni. Tehát a bőrömön 
érzem ezt. Tehát, ami a vizsgálóbizottságban történik, az nagyon fontos dolog, de itt egy 
másik kérdésről van szó, nevezetesen arról, hogy ezt nem mi hoztuk létre. Ezt az Európai 
Unió hozta létre, és azért hozta létre még 1992-ben, hogy akkor, a profitorientált, 
hatékonyságra törekvő mezőgazdaság által a vidék testén okozott sebeket valahogy gyógyítsa, 
és kvázi a vidékfejlesztést akkor találták ki, és a Leader egy, meg a kettő, hasonló programok 
igenis ennél sokkal jobb sorsra érdemes programok, mint ahogy ez Magyarországon aztán 
ment. Hangsúlyozom még egyszer, a kísérleti program olyan volt, mint amilyet az unió 
szándékozott. Eszméletlen demokráciadeficit van vidéken, nemcsak Magyarországon, hanem 
Európa vidékén is. És ez a Leader-program az egyetlen olyan volna, az egyetlen, ahol 
delegálja a szubszidiaritás elve alapján a döntést a legalacsonyabb szintre, és ez egy kiváló 
program volna arra, hogy a magyar vidéken élőket legalábbis a még aktív részét, mert aztán 
az apátia óriási, de a még aktív részét ezen program segítségével próbáljuk a részvételi 
demokrácia felé elvinni. Most azért használok ilyen szavakat, mert csak azt akarom most 
érzékeltetni, hogy sokkal több van ebben a programban. A szocik teljesen lepusztították, de a 
jelenlegi kormány sem használja ki ezeket a lehetőségeket, amik az unió eredeti célja szerint 
benne lettek volna.  

Nyilván nem akarok most itt lefolytatni egy plenárisra tartozó általános vitát, de ezért 
gondolom azt, hogy itt volna mit megbeszélnünk, és hangsúlyozom, hogy vidéken azért az 
anyagi erőforrás, tehát az alap nagysága nincs arányban azzal, amennyire megmozgatta ez a 
vidéket. És ha ezt a vidékmozgósító erőt a parlamentben meg tudnánk vitatni, az jelentősen 
segíthetne ennek. Itt most nem a pénzekről van szó, csukjuk le azokat, akik gazemberséget 
követtek el, de én azt gondolom, hogy egy ilyen parlamenti vita… Mert egy vitanaphoz a 
Felsőházi teremben esetleg talán vékony ez a dolog, mert ott csak a bűnökről beszélnénk meg 
egyebekről. Ezért, noha ott lenne jó beszélnénk arról, hogy a társadalmi deficitet, a 
demokráciadeficitet hogy hozzuk helyre, de mivel annyi árnyék van ezen a dolgon, én azt 
gondolom, egy parlamenti általános és részletes vitára egy csomó módosítóval mindenképpen 
társadalmi igény volna, vagy ha a társadalom nem is jelentett be nekünk erre igényt, én azt 
gondolom, nekünk kellene meglátnunk az, hogy ebben milyen potenciális lehetőség van - még 
egyszer mondom - a vidék társadalmi békéjének a helyreállítása érdekében. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): A hosszú távú barátság alapja a pontos elszámolás. Úgy 

továbbépítkezni, hogy amilyen visszaélések voltak közben, azokat nem tekintjük át, nem 
tesszük nagyító alá, nem vonjuk le azokból a következtetéseket, és nem fogalmazzuk meg azt 
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az elvárást, amit a vidék valóban akar, nagyon nehéz lesz. Azt gondolom, ismerve a 
parlamenti plenáris vitákat - és elnézést kérek -, elég gyakran van, hogy a kamerának beszélve 
szép, hangzatos beszédek hangoznak el (Varga Géza: Éjjelre kell tenni!), vagy esetleg 
egymás durva támadásai, a lényeg pedig valahol elsikkad.  

Az albizottság egy kiváló lehetőség arra, hogy összeszedjük az összes anomáliát a 
dokumentumok alapján, átvilágítva az egész rendszert, és ha ez megvan, akkor közös 
akarattal… Mert valóban szívünkhöz közel álló ügy, és mindannyian azt akarjuk, hogy a 
vidék, a vidéken élő emberek helyzete változzon, életminősége javuljon és a demokrácia 
valóban egyértelművé és egyeduralkodóvá váljon, de hogyan akarjuk ma a demokráciát olyan 
új alapokon építeni vagy új alapokra helyezve, amikor még a mai napig is számtalan olyan 
Leader-egyesület működik, ahol úgy jött létre az egyesület maga, hogy az alakuló üléskor, 
amit 18 órára hirdettek meg, megjelentek az emberek, és közölték velük, hogy 16 órakor 
megalakultunk, ha akartok, lépjetek be. (Varga Géza: Hát igen!) Én tehát úgy gondolom, 
hogy az egésznek az új alapokra helyezése megér annyit, hogy ami eddig történt, azt 
részletesen végiggondoljuk. Ebben én csak a magam nevében nyilatkozhatom, de, gondolom, 
ebben nagyon nagy vita nem lesz közöttünk. Úgyhogy sajnos a mai napig elég sok Leader-
egyesület háza tájáról jönnek még mindig hírek, hogy még mindig nem tudják, mire 
használják a pénzt, és hadd ne mondjam, hogy igazán nem a helyiek érdekében. Egy-egy szűk 
kör kisajátította a döntés lehetőségét magának. Úgy gondolom, közösen kell segítenünk a 
vidéket felnőni ahhoz, hogy valóban élni tudjon demokratikus jogaival. Én ebben a 
legmesszebbmenőkig partner vagyok, de először a bizottság hadd végezze el ezt a munkát, és 
akkor nem lesz majd 30 centis kilátó, kutyafitnesz és sorolhatnám. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nagyon jól példázzuk most, hogy hogyan tudunk egymás 

mellett elbeszélni. Amit, Jakab képviselőtársam, mondtál, azzal teljesen egyetértek, minden 
szavával, de én meg nem arról beszéltem. Az, hogy a vizsgálóbizottságnak el kell végeznie a 
maga dolgát, teljesen nyilvánvaló, de az egy egészen más műfaj, mind a demokráciadeficit 
helyreállítása. És ugye nem úgy kellene értenem a szavaidat, hogy a parlament plenárisa, az 
ott folytatott általános vita nem alkalmas arra, hogy egy adott kérdést kitárgyaljunk? Mert én 
azt javasoltam, hogy azért engedjük ezt általános vitára a plenárisra, hogy ott ezt ki tudjuk 
tárgyalni, tőled pedig azt hallottuk, hogy az azért nem alkalmas erre, mert ott kamerák 
vannak. Akkor is mondtam bekiabálásszerűen, hogy tegyük akkor éjjelre, ne ez legyen az 
akadálya, de ugye azért nem azt akartad mondani, hogy tehát akkor fölöslegesen ülünk a 
plenárison, mert az nem alkalmas arra, hogy megvitassunk egy adott kérdést? Szerintem 
alkalmas, és ott egész más aspektusból tudnánk megvitatni. Akár időzítsük úgy, hogy a 
vizsgálóbizottságnak már legyen valamilyen eredménye, hogy még azt is, de a 
vizsgálóbizottság eredményének az ismeretében a dolog lényegével, szakmai lényegével 
foglalkozva, továbbra is fenntartom, egy parlamenti, egy plenáris általános vita használna a 
dolognak.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok röviden szót. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nagyon röviden. Félreértések elkerülése végett: azt tettem 

egyértelművé, hogy addig, amíg az érdemi átvilágítása nem történik meg a Leadernek, addig, 
amíg nem látunk tisztán, hogy mi az, ami a módosítást kellőképpen megalapozza, addig 
értelmetlen a plenáris elé vinni, addig értelmetlen változtatni. Akkor lehet változtatni… 
(Varga Géza: Akkor időzítsük úgy!) Még egyszer mondom: akkor lehet változtatni, amikor 
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már valóban érdemben képesek vagyunk a rendszert kezelni. Köszönöm. (Hanó Miklós: Úgy 
van! Szót kérek!) 

 
ELNÖK: Biztos? (Derültség. - Hanó Miklós: Biztos!) Hanó Miklósnak adok szót.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Csak a Gézának akarom mondani: Géza, figyelj már ide, itt 

a szaktárca, ott minden adat rendelkezésre áll, képviselő vagy, bemehetsz, mindent 
megnézhetsz, szedj össze egy olyan anyagot, amit meg tudunk vitatni! Megint kiveszünk 
elemeket, aztán akkor csámcsogunk dolgokon. Ott minden megvan. Elő kell venni mindent, 
melyik az, amelyek defektes, azt szedjük elő, és utána lehet nézegetni. De be kell menni a 
tárcához, és meg kell nézni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok. (Szabó Rebeka: Én 

jövök?) Megadom a szót az előterjesztőnek - igen, Rebeka, én tudom a dolgom. (Derültség.)  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Csak én nem voltam benne biztos, elnézést, azért 

kérdeztem meg, hogy én jövök-e.  
 
ELNÖK: Bízz bennem! (Derültség.)  

Szabó Rebeka reflexiója 

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Kedves 
Képviselőtársaim! Néhány gondolat. Én értem, amit kormánypárti képviselőtársaim 
mondanak, hogy az érdemi átvilágítás mennyire fontos, és hogy majd az elmúlt 8 év 
albizottság megnézi, de - és itt most egyet kell hogy értsek Varga Gézával - én azt gondolom, 
hogy ugyan ez nagyon fontos, de ez nagyon nem fog segíteni azokon a helyi 
akciócsoportokon, amelyek szeretnének dolgozni, amelyek tudnának dolgozni, amelyeknek 
vannak ötletei és amelyeket a jelenlegi rendszer megfojt. Azon az apátián, ami vidéken 
uralkodik, szerintem egy kicsit gyorsabban kellene segíteni, és itt utalok a kormány 
képviselője által elmondottakra is, hogy hosszabb távon majd tényleg meg kell oldani ezt a 
helyzetet. De, könyörgöm, mikor? Még van egy kis forrás, amit 2014-ig el lehet költeni, a 
még aktív helyi akciócsoportoknak, amelyek tényleg próbálkoznak valami korrekt 
vidékfejlesztéssel, nagyon nagy segítség lenne, hogyha viszonylag hamar eszközölnénk akkor 
azokat a változtatásokat.  

Én értem, hogy a kormánynak nem tetszik, amit én javasolok, aminek a lényege, 
mondom, az, hogy vegyük ki az MVH közigazgatási hatósági jogköre alól ezeket a forrásokat, 
de ezeket ki lehet venni. Nézzük meg a külföldi példákat! Finnországban is pályázati úton 
megy ezeknek az elszámolása meg a kifizetése, egyáltalán nem kötelező, hogy ez így legyen, 
sőt több vizsgálat megállapította, hogy a jelenlegi kifizetési ügynökségi feladatok ellentétesek 
az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseivel. Meg lehet nézni az Európai Unió Tanácsnak az 
1698/2005-ös rendeletének a 61. cikkét például, de tudok még keresni hivatkozásokat, illetve 
tudok arról is, hogy volt egy ÚMVP félidei értékelés, amikor megállapították, hogy a Leader-
program végrehajtásának a formája is aggályos a helyi döntési kompetencia hiánya miatt, 
tehát az Európai Uniónak nem fog megfelelni az a kifizetési rendszer, amit mi működtetünk. 
De, mondom, én nem is elsősorban az Európai Unió miatt szeretném ezeket felhozni, csak 
mivel önök is ezt hozták fel érvnek, ezért mondom, hogy ebben nem értünk egyet, hanem a 
helyi közösségek miatt mégis csak nagyon fontos lenne, hogyha kivennénk az MVH hatósági 
jogköre alól ezeket a kifizetéseket, és pályázati alapon működő modellel valósítanánk meg.  

Még egyszer: én értem a kifogásokat, értem, hogy amit én javasoltam, az lehet, hogy 
nem a legtökéletesebb megoldás, de akkor nagyon szeretném hallani a jó megoldást a 
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kormány részéről. És, könyörgöm, ne várjunk arra, hogy majd mindenféle elmúlt 8 év 
albizottságokban hosszasan megtárgyaljuk, és felderítjük az összes létező visszaélést. 
Egyébként ahol most konkrét visszaélés van, ott lehet büntetőeljárást kezdeményezni egészen 
nyugodtan. Tehát ehhez nem kell több hónapos vizsgálódás, tényleg azt gondolom, hogy 
szükség volna ennek a helyzetnek a gyors felülvizsgálatára és megváltoztatására.  

Én ennyit tudok mondani, és nagyon sajnálom, hogyha ebben a kormány nem tűnik 
partnernek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót a kormány képviselőjének, amennyiben lát olyan felületet, 

amelyre válaszolni szeretne.   

Dr. Maácz Miklós újabb véleménynyilvánítása 

DR. MAÁCZ MIKLÓS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Látok többet is, de akkor azt 
mondom, hogy természetesen minden vitára készen állunk, úgyhogy ha sor kerül rá, akkor 
egy hosszasabb ülés vagy akár a plenáris keretében természetesen készen állunk ezeket 
részleteiben átvenni. (Varga Géza: De támogatja a kormány?) Nem, azt támogatom, hogy 
vita legyen.  

Határozathozatal 

ELNÖK:  Szavazásra kerül sor. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a Szabó Rebeka 
által tett törvényjavaslatot. (Szavazás.) Kisebbség. A Mezőgazdasági bizottság nem támogatja 
tárgysorozatba venni a benyújtott törvényjavaslatot.  

Egyebek 

Az egyebekre térnénk át. Jövő héten kedden 10 órakor tartjuk a következő bizottsági 
ülést Fazekas Sándor miniszter úr meghallgatásával, és aznap délutánra rendelte el a 
Házbizottság az agrárgazdasági jelentés megvitatását, tehát nem ütközünk várhatóan az 
amúgy nagy érdeklődésre számot tartó miniszteri meghallgatás és az egyébként fontos 
szaktörvényünkkel.  

Kérdezem, hogy kinek van még kérdése, bejelenteni valója? (Nincs jelentkező.) A 
bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 32 perc) 

 
 
 

Gőgös Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Font Sándor  
        a bizottság elnöke 

  
Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Molnár Emese  


