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Napirendi javaslat  
 

1. Bizottsági vélemény kialakítása a Hhsz. 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján: 

1. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 

keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére 

nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról 

[COM (2011) 625; 2011/0280 (COD)]  

2. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról [COM (2011) 627; 2011/0282 (COD)]  

3. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 74/2009/EK tanácsi 

rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. 

évi alkalmazása tekintetében történő módosításáról [COM (2011) 630; 

2011/0286 (COD)]  

Előterjesztők:  

Czerván György, az agrárgazdaságért felelős vidékfejlesztési minisztériumi 

államtitkár  

V. Németh Zsolt, a vidékfejlesztésért felelős vidékfejlesztési minisztériumi 

államtitkár  

 

2. A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7925. szám, új/átdolgozott változat a T/7815. szám helyett) 

(Dr. Simicskó István (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) megérkezéséig Pócs Jánosnak (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Hanó Miklósnak (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz) távozása után Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Jakab Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
Pócs János (Fidesz) távozása után Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) megérkezéséig Varga Gézának (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Simicskó István (KDNP) képviselő  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Jogi Főosztály)  
Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár 
(Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs jogi referens (Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály)  
 

Megjelentek  
Dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium, Jogi Főosztály)  
Dr. Juhász Dezső környezetügyi jogszabály-előkészítő (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm azokat, akik az 1. napirendi ponthoz érkeztek, akiket majd név szerint külön is 
köszöntök, mivel államtitkár meghallgatását is tervbe vettük a mai napon. 

Előtte azonban szokásainknak megfelelően a napirendi pontokról kell döntenünk. A 
napirendi javaslatot kiküldtük írásban: négy napirendi pont, három érdemi és az utolsó az 
„egyebek”. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a napirendi tervezethez. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki ért egyet a tervezett napirenddel. Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú egyetértés, tehát ezek szerint fogunk 
haladni. 

Bizottsági vélemény kialakítása a Hhsz. 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján 

Az 1. napirendi pontban hosszas egyeztetés után tudtuk a mai napra két államtitkár 
urunkat is meghívni, Czerván Györgyöt és V. Németh Zsoltot, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium két államtitkárát, hogy az 1. napirendi pont kapcsán fejtsék ki véleményüket, 
adjanak tájékoztatást, részben a 73/2009. számú európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen kifizetések 2013. évi alkalmazása 
tekintetében, részben a közvetlen kifizetések majdani alakulásáról, amelynek a vitaszakaszai 
most tartanak; V. Németh Zsolt pedig az EMVA alapból nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatások ugyanezen jövőbeni elképzeléseiről, a fő irányvonalakról, amelyeket az Európai 
Unió közzétett; illetve ennek a magyarázatát legyenek szívesek megadni; illetve a magyar 
észrevételeket, álláspontot, amennyiben megerősítő vagy eltérő a véleményünk a mostani 
tervezethez; esetlegesen az egyeztetés időbeni ütemezésére is legyenek szívesek utalni, majd a 
szabályozás életbe lépésére is. 

Köszöntöm tehát Czerván Györgyöt és V. Németh Zsoltot. Az előzetes megbeszélés 
alapján Czerván György fogja kezdeni a tájékoztatást. Államtitkár úr, megadom a szót. 

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Némi nosztalgiával, de annál nagyobb tisztelettel köszöntöm a 
Mezőgazdasági bizottság tagjait, a megjelent szakértőket, kedves vendégeket, a sajtó 
munkatársait.  

Abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az előadandó témám 
nagy részéről két nappal ezelőtt a minisztériumban megrendezett KAP – Közös Agrárpolitika 
– konferenciáján beszélhettem, és talán nem veszik rossznéven, hogy a közvetlen támogatások 
kapcsán ugyanazt a prezentációt hoztam el, amelyet tegnapelőtt előadtam, hiszen olyan 
nagyon sok változás azóta nem történt ezen a területen, sem a jogszabályban, sem a 
vélemények tekintetében.  

Azt kértem elnök úrtól, hogy a 630. ponttal kezdhessem, ugyanis néhány perc alatt 
talán el tudom mondani ennek a lényegét, ami a közvetlen kifizetések 2013-ra vonatkozó 
jogszabályával kapcsolatos, és utána beszélnék a közvetlen támogatásokról. S mivel egy 
külföldi delegációt kell majd fogadnom, utána pedig, természetesen a kérdések, válaszok után 
szeretnék majd elmenni, és elnézést kérek a kollégámtól, hogy az ő előadását már nem fogom 
tudni meghallgatni. Ha ez így megfelel, elnök úr.  

 
ELNÖK: Igen, természetesen. 
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Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 74/2009/EK tanácsi 
rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi 
alkalmazása tekintetében történő módosításáról [COM (2011) 630; 2011/0286 (COD)] 

Czerván György államtitkár tájékoztatója 

CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. (Tájékoztatóját számítógépes prezentáció kíséri.) 

Tehát ez a bizonyos 630-as rendelet, jogszabály tulajdonképpen egy kiegészítése a 
közvetlen támogatásokat szabályozó jogszabálynak, tehát nem új rendeletről van szó, hanem 
egyszerűen a 2013-as részletek még nem voltak leszabályozva. Igazából Magyarországot 
nagyon nem érinti. Ahol érinti, az a moduláció alkalmazásával kapcsolatos szabályok 2013-
ra, ez ugyanaz maradt, mint 2012-ben. Tehát az új tagállamoknál a 300 ezer euró/üzem fölötti 
4 százalékot kell a II. pillérbe átcsoportosítani. Ez Magyarországon túl sok üzemet nem érint. 

Ebben a jogszabályban van az úgynevezett önkéntes moduláció bevezetésének a 
lehetősége. Ez gyakorlatilag csak az Egyesült Királyságot érinti, itt megint nem időznék el. 

Ami érdekes lehetne vagy lehetett volna, szintén ez a jogszabály teszi lehetővé, hogy 
2013-ra még be lehet jelenteni az úgynevezett 68. § alkalmazását; ez a különleges 
támogatások alkalmazását jelenti. Miután Magyarország teljes mértékben már most is 
használja ezt a támogatási lehetőséget, 3,5 százalékban termeléshez kötve, 6,5 százalékban, 
amit a jogszabály lehetővé tett, termeléstől elválasztva, gyakorlatilag itt sincs tennivalónk, 
ezen nem kívánunk változtatni. Itt a termeléshez kötött támogatásoknál a tej különleges 
támogatás, illetve a rizstámogatás szerepel, 6,5 százalékon pedig a dohány, zöldség, gyümölcs 
és a kérődzők, valamint a biztosítási díj támogatása az, ami itt szerepel. Tehát ezzel 
különösebb tennivalónk nincs. 

Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A tervezet nem módosítja azt a szabályt, hogy 
a SAPS-rendszer 2013. december 31-éig alkalmazható. Majd a másik téma kapcsán fogok 
beszélni a menetrendről; ha valami baleset következne be, amit nem szeretnénk, én nem 
készülne el 2014. január 1-jéig minden, akkor viszont ez a jogszabály tartalmazza, hogy 
átmeneti szabályokat kell jövőre valamikor megalkotnia a Bizottságnak, hiszen akkor a 
SAPS-ot valamilyen formában tovább kell vinni. 

Röviden ennyi, elnök úr, ennek a napirendi pontnak a lényege. És akkor megyek 
tovább a közvetlen támogatásokra. 

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról [COM (2011) 625; 
2011/0280 (COD)] 

Czerván György államtitkár tájékoztatója 

A kétpilléres rendszer a 2014-2020 közötti időszakban is meg fog maradni. Az I. pillér 
tartalmazza a közvetlen támogatásokat, illetve a piaci támogatásokat, a II. pillér pedig a 
vidékfejlesztési támogatásokat. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, szeretném a képviselőtársaimnak mondani, hogy mindenki 

megkapta a prezentációt kinyomtatva is, csak hogy államtitkár úr is tudjon róla. Így 
könnyebben tudjuk majd követni, és lehet, hogy egy-két dolgot nem kell olyan mélyen 
magyarázni. 

Köszönöm, tessék folytatni! 
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CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó. A  
vidékfejlesztés V. Németh államtitkár úr fog majd előadást tartani, én pedig az I. pillér 
közvetlen támogatási részéről fogok most tájékoztatást adni. 

Nem tartozik a témához, mégis ezzel kezdem a prezentációmban is, hogy kérdés, 
mennyi pénz lesz majd a kasszában. Ez még nem dőlt el. A jogszabályjavaslatban az szerepel, 
hogy 2013-as nominálértéken kerülnének befagyasztásra a források. Ez az a pont, amiből a 
magyar álláspont szerint nem akarunk engedni, ha úgy tetszik, ez a minimum; úgy 
fogalmaztam a KAP-konferencián is, hogy nem engedünk a 48-ból. Van ilyen felvetés, hogy 
esetleg a kohéziós alapoknál a pozíció érdekében esetleg jó lenne itt engedni; a V4-en merült 
föl ez a téma egyébként. Én úgy gondolom, semmilyen összefüggés nincs a kettő között, tehát 
egyáltalán nincs arra garancia, hogy ha mondjuk, a közvetlen támogatásokból engednénk, 
akkor a kohéziós tárgyalásoknál jobb pozíciót tudnánk elérni. Tehát a lényeg az, hogy 
egyelőre ez a magyar kormány álláspontja, hogy a 2013-as nominálértékhez ragaszkodunk. Ez 
is reálértéken olyan 14-15 százalékos csökkentést jelentene.  

A KAP teljes költségvetése közel 400 milliárd euró. Csak összehasonlításképpen: ez 
Magyarország jövő évre betervezett GDP-jének a négyszeresét jelenti, s ennek nagy része, 
közel háromnegyede az I. pillér, amelynek nagy része a közvetlen támogatásokat jelenti. 

A következő táblán próbálom bemutatni, hogy Magyarország pozíciója a 
méltányosabb elosztás után sem fog lényegében változni, sem pozitív, sem negatív irányban.  

Ez a táblázat azt mutatja, a fölső csík az egy hektárra jutó 2013-as értéket jelenti, 
hiszen ott leszünk a nemzeti borítékunk 100 százalékán. Tehát a fölső csík mutatja az egy 
hektárra jutó támogatások európai uniós átlagát. Látszik, hogy Magyarország ott az átlag 
körül van. Az a csillag jelzi a status quót, tehát a 2013-as helyzetet, és hogy egy ilyen 
kiegyenlítődési folyamat következne be. A második csík, az átlag alatti csík a 90 százalékot 
jelenti, ugyanis az egy hektárra jutó támogatások 90 százalékához képest kell megnézni egy 
adott tagállamnak a támogatását, és a 90 százalék és a tagállam támogatási szintje közötti 
eltérés egyharmada kerülne kompenzálásra, azon tagországok rovására, ahol átlag fölötti a 
támogatási szint egy hektárra vetítve. Talán egy példán jobban érthető: ha egy adott 
országban, mondjuk, az egy hektárra jutó támogatás 60 százaléka az uniós átlagnak, a 90 
százalékhoz képest ez 30 százalékpontos eltérés, annak az egyharmada, 10 százalék, ami 
kompenzálásra kerül, tehát 60+10, vagyis 70 százalékra emelkedne. A kék oszlop mutatja a 
kiegyenlítődés utáni szituációt. 

Látszik, hogy elsősorban a balti országok, Románia azok az országok, ahol a 
kiegyenlítődés irányában tehát a kompenzáció bejönne. De én úgy szoktam fogalmazni, hogy 
ezt ne irigyeljük ezektől az országoktól, mert ők még a kompenzáció után is alatta maradnak 
az uniós átlagnak, illetve Magyarország támogatottsági szintjének. Ugyanakkor azokat az 
országokat sem kell nagyon sajnálni, ahonnan átcsoportosításra kerülne ez a forrás, mert ők 
még az elvonás után is, csökkentés után is még mindig jobban járnak, mint az Unió átlaga 
vagy mint Magyarország. Egyébként összességében a teljes közvetlen támogatásoknak 
mindössze 1,5 százalékát érinti ez az átcsoportosítás. Tehát egy folyamat megindul, de 
meglehetősen kis léptékű egyelőre ez a kiegyenlítődés. 

A következő táblázat, amelyet szintén megkaptak a képviselők: így tudtuk a lehető 
legegyszerűbben megmutatni az új rendszert ezen az ábrán. Minden tagállam törekszik az 
egyszerűsítésre, mindenki hangoztatja ennek a fontosságát. Ebből az ábrából lehet látni, hogy 
mondjuk, a mostani területalapú támogatáshoz képest mennyivel lett egyszerűbb a rendszer – 
nem úgy tűnik. Egy eleme valóban egyszerűbb lesz, erről majd fogok beszélni, de igazából 
nekem nem úgy tűnik, hogy sokkal egyszerűbb lesz a rendszer, sajnos. 

Vannak kötelező elemek, az első kockában szerepelnek: alaptámogatás, „zöld” 
komponens, fiatal gazdálkodók, illetve nemzeti tartalék; és vannak a tagállam számára 
választható önkéntes elemek: a termeléshez kötött támogatás és a természeti hátrányokkal 
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sújtott területek támogatása. Mindkettőre vonatkozik a kölcsönös megfeleltetés 
intézményrendszere, és az egészet átfogja tulajdonképpen az a capping-rendszer, a bizonyos 
támogatási felső határnak a bevezetése. Vagy pedig az egész helyett, ezt nevezzük, mondjuk, 
normál rendszernek, van egy valóban egyszerűsített támogatási rendszer a kisgazdaságok 
részére. Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy a „zöld” komponenst nem kell betartani, teljesíteni, 
illetve a kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén nincs szankció. Ez jelenti az 
egyszerűsítést. Akkor szaladjunk át ezeken az elemeken! 

Alaptámogatás, ez kötelező elem. Ez a támogatási forma hasonlít a leginkább a 
jelenlegi területalapú támogatáshoz. Ki jogosult az alaptámogatásra? Az, aki 2014-ben 
egységes kérelmet nyújt be, tehát magyarul földet használ, az jogosult a beadásra. De van egy 
történelmi referencia: a jogszabálytervezet alapján 2011-ben is kellett, hogy egységes 
kérelmet nyújtson be. Nincs meghatározva, hogy mekkora területre, az a lényeg, hogy 
egységes kérelme kellett hogy legyen 2011-ben. Tehát ha valakinek ’14-ben van, mondjuk, 50 
hektár földhasználata, az benyújtja ’14-ben az alaptámogatásra az igényét, de ahhoz, hogy 
jogosult legyen, az is kell, hogy ’11-ben is legalább egy hektárra kellett hogy legyen 
támogatási jogosultsága. A továbbiakban pedig az is feltétel, hogy aktív gazda legyen az 
illető. Ezt Brüsszelnek sikerült nagyon szerencsétlenül és bonyolultan megfogalmazni. Ami itt 
megfogalmazásra került, az már a magyar fordítás, és leegyszerűsítettük; a brüsszeli 
megfogalmazásban három tagadás volt, hogy nem, nem, nem, ebben csak egy maradt benne – 
a kétszeres nemet kivettük, mert az igent jelent.  

A lényeg az, hogy ez még mindig nem elégséges, a tagállamok jelentős többsége még 
mindig kifogásolja azt, hogy adminisztrációt fog növelni ennek a feltételnek a betartása, hogy 
itt árbevételt kell nézni, tehát ez pluszterhet jelenthet. És ezért van egy olyan javaslat, a 
tagállamok javaslata alapján azt tudom mondani, hogy a dán elnökség alatt valószínűleg el 
fog készülni egy úgynevezett negatív lista, ahol az lesz fölsorolva, hogy ki nem számít aktív 
gazdának, tehát kik nem jogosultak erre az alaptámogatásra. Ezzel Magyarország is egyetért, 
és vélhetően olyan dolgok lesznek majd a negatív listán, hogy egy golfpálya, sportpálya, 
repülőtér, ahol lekaszálják a füvet, az ne kapjon agrártámogatást. Úgy gondolom, ezzel nincs 
probléma. 

Egyébként Magyarországon 180 ezer regisztrált termelő van. Én úgy gondolom, 
ezeknek a 99,9 százaléka, de lehet, hogy a 100 százaléka jogosult lesz az alaptámogatásra, 
miután tényleges mezőgazdasági termelést folytatnak. 

Nyilván, ahol konkrét számok vannak, itt jelen esetben évszámok, a 2011-es 
referenciaév, itt ezen van vita, mindig van más javaslat. A dán elnökség a 2010-et is javasolja 
megfontolásra, az európai parlamenti képviselők módosítói már elkészültek, majdnem teljes 
egészében, ott még a 2009-es referenciaév is fölmerült, illetve ezeknek a kombináció. 
Egyelőre 2011 a Bizottság javaslata. 

Van Magyarországnak egy nagyon fontos külön javaslata, amely a SAPS-országokat 
érinti, és a velünk együtt csatlakozó országok gyakorlatilag föl is csatlakoztak mellénk. Ennek 
az a lényege, hogy a SAPS-rendszerről is áttérő országok is alkalmazhassák a differenciált 
alaptámogatást, amelyet egyébként az SPS-es országok alkalmazhatnak. Ez azért fontos, mert 
így lehetne továbbvinni az alaptámogatáson felül a top-up támogatásokat, amelyek meg 
fognak szűnni jövőre, a különleges támogatásokat, a szerkezetátalakítási támogatásokat. Tehát 
az érzékeny ágazatokat, elsősorban az állattenyésztést ezzel lehetne a továbbiakban még 
támogatni. A Bizottság nyitott egyelőre, tehát nem hajtotta el ezt a javaslatot – elnézést –, 
majd meglátjuk, a tárgyalások folyamán hogyan alakulnak ezek a dolgok.  

Vissza az alaphelyzethez, hogy nyomon lehessen követni. Ez volt tehát az 
alaptámogatás lényege. Bocsánat, egy dolgot nem mondtam: nyilván az érdekel mindenkit 
elsősorban, hogy mekkora lesz ez a pénz. Ezt pontosan nem lehet még megmondani, de 
végeztünk az AKI-val számításokat: 140-150 euró/hektár lesz várhatóan az alaptámogatás. 
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Csak összehasonlításképpen: a területalapú támogatás tavaly 198 euró/hektár volt, és 2013-
ban 234 euró/hektár lesz. Tehát az az alaptámogatás ehhez képest 140-150 euró, de ehhez 
jönnek a többi komponensek is, az abban levő összegek; ilyen a „zöld” komponens. A 
legnagyobb vita talán ezen a ponton van a Tanács-üléseken, és nagyon sok módosító javaslat 
várható majd a parlamenti képviselők részéről is. 

Mindenki egyetért a „zöld” komponens bevezetésével, hiszen a KAP alapcélkitűzései 
között, a kiemelt célkitűzések között szerepel a fenntarthatóság, amelyet a magyar elnökség 
alatt fogadtak el minősített többséggel a tagállamok. Mindenki egyetért vele. Ugyanakkor a 
tervezett bevezetést talán túlzottnak tartják sokan, a 30 százalékos keretösszeget nagyon sok 
tagállam túlzónak találja. Ez olyan 80 euró/hektáros támogatási összeget jelent; mondtam az 
alaptámogatás összegét, és ehhez 80 euró/hektár körüli összeg jöhetne, amennyiben a 
feltételeket teljesíti a tagállam.  

De még visszatérve a tagállami kifogásokhoz, általában azok a szempontok merültek 
föl, hogy az I. pillérben eddig is a kölcsönös megfeleltetésen keresztül benne voltak a „zöld” 
elemek. Ugyanakkor a II. pillérben az AKG, Natura 2000, ezek is tulajdonképpen „zöld” 
elemek, tehát úgy gondolja sok tagállam, hogy ez szintén nem az egyszerűsítés irányában hat. 
Én úgy gondolom, ez a komponens mindenféleképpen meg fog maradni, a Bizottság 
ragaszkodik hozzá, és ahogy mondtam, minden tagállam alapvetően a célkitűzést támogatja. 
Sőt, a Bizottságnak az a véleménye, hogy hosszú távon ennek a komponensnek a megtartása 
biztosíthatja a közös agrárpolitika hosszú távú megmaradását, az adófizetők felé ezzel lehet 
leginkább bizonyítani azt, hogy nem csak élelmiszer-termelésről van szó.  

Tehát a három feltétel: diverzifikálás. Ezt én vetésforgónak szoktam fordítani, bár 
tudom, hogy nem azt jelenti, és a kollégáim óvtak is tőle, de a KAP-konferencián 
megnyugodtam, hogy nagyon sokan vetésforgóként használták ezt a kifejezést. Nem ezt 
jelenti, de a feltétel tulajdonképpen azt jelenti, hogy három növényt kell a 3 hektár fölötti 
területen gazdálkodóknak termeszteni, legalább három növényt, a terület minimum 5, illetve 
maximum 70 százalékán. Nyilvánvaló, hogy minél kisebb egy adott üzem, minél közelebb 
van a 3 hektárhoz, mondjuk, 4 hektár, könnyen elképzelhető, hogy egy helyrajzi számon van, 
mert nem egy nagy terület, ott a három növény betartása azért nehezebb, mint mondjuk, egy 
100 hektáron gazdálkodónak, amely vélhetően már több helyrajzi számon működik. Tehát ez 
egy dilemma. Magyarország javasolta is, egyébként több tagállam csatlakozott hozzá, hogy 
ezt a 3 hektáros határt, pontosan azért, hogy a kisebb gazdaságok könnyebben tudják 
teljesíteni, legalább 10 hektárra emeljük meg. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Bizottság el 
fogja fogadni ezt a magyar javaslatot, erre jó esély van, legalábbis úgy tűnik. Egyébként 
Magyarország még azt is javasolta, hogy két növénynek a vetésforgóba illesztése is elég 
legyen. 

A következő feltétel az állandó legelő fenntartása. Ez nem azt jelenti, hogy 
mindenkinek majd gyepet kell telepíteni, hanem azt, hogy akinek 2014-ben az egységes 
kérelem benyújtásakor van legelőterülete, azt kell megtartani 2020-ig, attól eltérni maximum 
5 százalékban lehet, mondjuk, ha valakik művelési ágat akarnak változtatni. Nagyon fontos, 
hogy üzemi szinten kell betartani ezt a feltételt.  

A harmadik pedig az ökológiai célterület fenntartása, ha szabad így mondanom, a 
zöldítés, ami a legtöbb vitát váltja, váltotta ki talán a capping mellett. Ezen belül is ez az 
ökológiai célterület az, ami leginkább gerjeszti a kedélyeket. Ugyanis a terület, az üzem 
területének – tehát szintén üzemről van szó – a 7 százalékán kellene betartani ezt a feltételt, 
tehát ez erdősávot, védősávot, védőzónát vagy pedig ugaroltatást jelent. A tagállamok egy 
jelentős részének az a véleménye, hogy ez az ugaroltatás szembemegy a KAP első 
célkitűzésével, az élelmiszer-, illetve alapanyag-termelés növelésével. És túlzottnak tartják 
nagyon sokan ezt a 7 százalékot.  
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Itt sok szám volt. Nyilvánvaló, hogy rengeteg módosító indítvány van, illetve lesz, 
hogy ne 7 százalék legyen, hanem 3,5 százalék, ne 3 hektár, hanem 10 hektár, ne három 
növény, hanem két növény. Úgyhogy itt még valószínűleg nagyon komoly viták lesznek 
majd.  

Magyarország szeretné, ha tagállami szinten lehetne a legelő feltételt, illetve az 
ökológiai célterület betartását teljesíteni, ugyanis sokkal könnyebb lenne országos szinten 
teljesíteni ezeket a feltételeket. Ha belegondolunk abba, hogy van, mondjuk, 100 hektár 
kiváló minőségű szántó egy üzemben, onnan is 7 hektárt le kell venni, ki kell venni a 
termelésből, vagy ha valaki nagyon rossz adottságú területen gazdálkodik, onnan is csak ezt a 
7 hektárt, a 7 százalékot kell kivenni. Országos szinten ezt sokkal jobban ki lehetne sakkozni, 
hogy az üzemek is, illetve az adott tagállam termelése is hogyan járhatna a legjobban.  

Szintén van még olyan magyar javaslat, hogy az állandó legelővel, állandó kultúrával 
borított területek is mentesüljenek legalább 50 százalékban, az ilyen területek mentesüljenek a 
zöldítés alól, és például az AKG-s terület eleve zöldítésről szóló történet, tehát ott külön 
feltételeket ne kelljen betartani. 

Ennek a feltételnek a betartásának, ugye mondtam, hogy 80 euró/hektárral 
kalkulálunk, körülbelül ekkora összeggel kell számolniuk az érintetteknek, ha betartják ezt a 
feltételt. Ennek költségvonzata is van, illetve az ugaroltatásnál elmaradt haszon vonzata is 
van. Ez az előzetes kalkulációk alapján, nyilván ez is üzemenként meg tájegységenként eltérő 
lehet, olyan 20 euró/hektárral kalkulálunk országos viszonylatban. 

Talán a zöldítésről elmondtam minden fontos szempontot, úgyhogy áttérünk a 
következő kötelező elemre: a fiatal gazdálkodók támogatására. Nagyon fontos elem, 
Magyarország üdvözli ennek a támogatási lehetőségnek a bevezetését. Nem minden tagállam 
egyébként, vannak olyan vélemények is, hogy ez ne legyen kötelező, hanem adott tagállam 
döntse el, hogy ilyen jogcímen akar-e fizetni vagy nem akar. Magyarország örül ennek a 
lehetőségnek. 

A nemzeti boríték 2 százaléka az, ami kifizethető ezen a jogcímen. A feltétel: 40 évnél 
fiatalabb; pályakezdő, aki legalább öt éven belül kezdte meg a gazdálkodást, ilyen fiatal 
gazdákra vonatkozik ez a lehetőség; és legfeljebb öt éven keresztül. Minden tagállam számára 
meg van határozva, hogy mekkora területen vezetheti be ezt a rendszert, Magyarországnál ez 
25 hektár; és az aktivált támogatási jogosultság átlagértékének 25 százalékával lehet növelni 
ezt a támogatási lehetőséget, még egyszer mondom, Magyarország esetében 25 hektárig. 
Ebből következik is a magyar álláspont, hogy mi azt szeretnénk, hogy ne legyen ez a 25 
hektáros felső határ, vagy ha mégis van felső határ, akkor legalább 100 hektárra emeljük meg 
ezt a támogatási lehetőséget, és ne csak a pályakezdő fiatal gazdákra vonatkozzon a lehetőség, 
hanem minden 40 év alatti gazdálkodóra vonatkozzon. Ugyanis ha ezek a feltételek 
maradnának, akkor a 2 százalékos felső határt nem is tudnánk kihasználni, körülbelül 0,7 
százalékát tudnánk ennek a jogcímnek lehívni, ha ezek a korlátok, a 25 hektár meg a 
pályakezdő fiatal gazda megmaradna. Tehát mindenféleképpen azt javasoljuk, hogy ezt oldjuk 
föl. Úgy gondolom, ez egy jó javaslat. 

A nemzeti tartalék a következő kötelező elem. Az alaptámogatási boríték 3 százaléka 
maximálisan felhasználható. Hogy a nemzeti tartalék mire használható: elsősorban az újonnan 
belépő, fiatal gazdálkodók számára nyújt lehetőséget. Tehát aki, mondjuk, 2011 után kezdte 
meg a gazdálkodását, az nyilván az alaptámogatásnál azt a feltételt nem tudja teljesíteni, hogy 
adott be egységes kérelmet 2011-ben; akkor ő a nemzeti tartalékból kaphat támogatási 
jogosultságot. Egyébként mi azt szeretnénk, hogy ne csak a fiatal gazdákra vonatkozzon ez a 
lehetőség, hanem minden újonnan belépő gazdálkodó kaphasson a nemzeti tartalékból 
támogatási jogosultságot. Éppen ezért az is a javaslatunk része, hogy ne csak az 
alaptámogatás 3 százalékát, hanem a teljes támogatás, a teljes nemzeti boríték 3 százalékát; 
tehát bővíteni akarjuk a forráslehetőségét annak, hogy a nemzeti tartalékból a támogatási 
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jogosultságok lehívhatók legyenek. Ugyanakkor például szerkezetátalakítási támogatásokat is 
tudnánk ebből a nemzeti tartalékból folyósítani.  

S akkor következnek az önkéntes elemek, ezek közül is szeretném a termeléshez kötött 
támogatásokkal kezdeni. Ez egy nagyon fontos jogcím, Magyarország üdvözli ezt a 
lehetőséget. Nem minden tagállam van ezzel így, a németek például a leghatározottabban 
szeretnék megszüntetni a termeléshez kötött támogatásokat. Nekik az a véleményük, hogy a 
piacra termeljünk, és ne a támogatások miatt. De szerencsére ez az elem szerepel, a pénzügyi 
keret, tehát a nemzeti borítékunk 10 százaléka erejéig, esetenként, ha indokolt, akkor még 
ezen fölül is lehet. Mi szeretnék bővíteni egyébként itt a mozgásteret. Ugyanis az érzékeny 
ágazatokat, például elsősorban az állattenyésztést innen tudnánk támogatni, illetve top-up 
szerkezetátalakítási különleges támogatásokat is, ami az állattenyésztést érinti, innen tudnánk 
mozgósítani. 

Van egy lista, hogy mely ágazatoknál lehet alkalmazni ezeket a támogatásokat: olajos 
magvak, fehérjenövények, rizs, energianövények, tej, tejtermékek, vetőmag, birka-, 
kecskehús, marhahús, borjúhús, tehát kérődzők; gabona – talán a selyemhernyó minket 
annyira nem érdekel –, cukorrépa, zöldség, gyümölcs. Ezekre az ágazatokra lehetne ezt a 
termeléshez kötést alkalmazni. Magyarországnak itt is volt javaslat, hogy a dohányra, sertésre, 
baromfira is lehessen alkalmazni. Ezek lazán szabályozott ágazatok, van is belőle 
problémánk, jelenleg nagyon-nagyon kicsi a mozgástér, hogy milyen támogatásokat tudunk 
adni ezeknek az ágazatoknak. Vannak olyan országok, amelyek csatlakoztak. Ezt a diát azért 
készítettem direkt, hogy lehessen látni, hogy azért adott témában rengeteg fajta vélemény van 
a tagállamok részéről. Ott vannak – itt Németország még hiányzik is – azok az országok, 
amelyek elutasítják a termeléshez kötést, illetve amelyek Magyarországgal együtt üdvözlik a 
lehetőséget. S akkor van, aki csak a sertéssel bővítené, van, aki a baromfival, van, aki csak a 
dohánnyal, Magyarország mind a hárommal. A dohányt például az Egyesült Királyság nagyon 
ellenzi, hallani sem akar róla; sertésnél, baromfinál meg a dohánynál, ha jól emlékszem, 
Románia egy az egyben a magyar álláspontot képviseli. Úgyhogy itt ez nagyon izgalmas 
dolog lesz, hogy melyik ágazatokra lehet bevezetni majd ezt a támogatási lehetőséget. Ez még 
egyelőre nyitott.  

A következő a természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása. Szintén önkéntes 
elem. A pénzügyi keret 5 százalék az, amely ezen a jogcímen kifizethető. A II. pillérben 
továbbra is megmarad ez a támogatási lehetőség, és ha az I. pillérben is a közvetlen 
támogatások mellett bevezetjük, amit ezen a jogcímen kifizetünk a közvetlen támogatásoknál, 
azzal az összeggel a II. pilléres támogatást csökkenteni kell. Tehát pénzügyileg ugyanott 
vagyunk. Ugyanakkor megfontolandó a bevezetése, hiszen ez az alaptámogatást fogja 
csökkenteni. Egyelőre még nyitott a dolog, hogy ezzel mi lesz. Az mindenesetre jó, hogy nem 
kötelező, hanem önkéntes elem. Ez inkább olyan országban, mint mondjuk, Ausztria, a 
hegyvidéki gazdálkodás, ahol ez leginkább izgalmas lehet. 

És a normál rendszert, amely a kötelező és az önkéntes elemekből áll, átfogja ez a 
bizonyos capping, a támogatási felső határ. 150 ezer eurótól indul a lépték, és 20, 40, 70, 
illetve 300 ezer eurós támogatási összeg fölött teljes egészében elvonásra kerülne az adott 
üzemnél a támogatás mértéke. Van egy korrekciós tényező, tehát az, hogy most 150 ezertől 
300 ezerig hova esik az adott üzem támogatása, azt korrigálni lehet előtte a munkabérrel és a 
munkabérre jutó közterhekkel, az előző évi munkabérrel és az arra jutó közterhekkel. Tehát itt 
már megint mérleget kell nézni, munkabért, s a többi, ez megint nem az egyszerűsítés 
irányába hat. A kritikusok ezt el is mondják, hogy ez biztos, hogy nem fog egyszerűsíteni. 
Magyarország elvileg támogatja a dolgot, viszont mi azt szeretnénk, ha az I. pillérben 
tagállami hatáskörben lehetne felhasználni ezt az összeget, ami megmarad az adott 
tagállamban. Tehát nagyon fontos, hogy ezt nem veszíti el a tagállam, megmarad a 
tagállamban. De az a Bizottság javaslata, hogy a II. pillérben, igaz, társfinanszírozás nélkül, 
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de címkézetten, kifejezetten csak az innovációs célokra kerülhessen felhasználásra. Mondom, 
mi még öt tagállammal együtt azt szeretnénk, hogy az I. pillérben kerülhessen felhasználásra, 
és a tagállam dönthesse el, hogy mit preferál: egy adott ágazatot vagy a fiatal gazdákat még 
tovább kívánja támogatni, vagy akármilyen egyéb elemet bevezethetne. Egyelőre itt is nagyon 
sokfajta álláspont van, és könnyen elképzelhető, hogy egy blokkoló kisebbség kialakulhat. 
Nagyon sok tagállam egy az egyben elutasítja ezt, élen olyan nagy országokkal, mint 
mondjuk, Németország vagy az Egyesült Királyság, sőt még a franciák is ebben az irányban 
gondolkodnak. (Közbeszólások.) Nyilván a németek a keletnémet tartományok miatt, ahol 
nagy az üzemszerkezet, nagyméretű üzemek vannak, tehát nyilvánvaló, hogy ez motiválja 
őket. 

Szintén megnéztük, megvizsgáltuk, hogy Magyarországon ez körülbelül hány üzemet 
érint: körülbelül kétszáz üzemet érintene, és 11 millió euró az az összeg, amennyi így 
átcsoportosításra kerülhetne a tervezet alapján innovációs célokra. Tehát nem túlságosan 
jelentős. Ez azokat az üzemeket érintené elsősorban, ahol viszonylag kevés embert 
foglalkoztatnak, tehát relatíve alacsony az a korrekciós tényező, a munkabér és a munkabér 
közterhe, és mondjuk, az alapvetően szántóföldi növénytermesztéssel körülbelül 1500 hektár 
fölötti területen gazdálkodókat érintené ez negatívan, de a tagállamot hátrány e tekintetben 
nem érné. Tehát ez volt a capping. 

Vagy pedig, amit eddig elmondtam, azt nevezzük normál rendszernek, ezen kívül 
lenne a tagállam számára kötelezően bevezetendő, de az érintettek számára választható elem a 
kisgazdaságok egyszerűsített támogatása. Elmondtam, hogy az egyszerűsítés mit jelent. Ez 
minden közvetlen kifizetést helyettesítene, 500 és 1000 euró között lehetne az évi 
üzemenkénti támogatás. Nyilván a nagyobb összeget, az 1000 eurót próbálnánk itt becélozni, 
és erre lehetőség is van. Nagyon fontos szabály, hogy belépni csak egyszer lehet, 2014. 
október 15-éig. E tekintetben az érintett gazdálkodóknak levelet fogunk majd írni, tehát 
tájékoztatni fogjuk őket erről a lehetőségről. Viszont kilépni bármikor ki lehet. A számítások 
alapján úgy látjuk, hogy a 3,5-4 hektárnál lesz az a kritikus pont, ahol ez az 1000 euró 
elérhető a normál rendszerben is, és ennél nagyobb területen nyilván 1000 euró fölé megy 
majd a támogatása az adott üzemnek. Akkor majd mérlegeli, hogy megy a normál 
rendszerben, és teljesíti a feltételeket, vagy inkább marad az egyszerűsített rendszerben, és 
akkor nem kell neki a zöldítést meg a kölcsönös megfeleltetést teljesíteni. Ez az üzemméret 
azt jelenti, hogy a 180 ezer regisztrált termelőből körülbelül 40 százalék, 70 ezer termelő lesz 
érintett, minimum. De úgy gondoljuk, úgy kalkulálunk, hogy elképzelhető, hogy akinek, 
mondjuk, 1200 euróra jönne ki a támogatása, az is inkább az egyszerűsítést választja, mert 
úgy van vele, hogy neki akkor könnyebb lesz az élete, nem kell teljesítenie azokat a 
feltételeket, amelyeket elmondtam részletesen. Tehát nagyon sok gazdálkodót fog érinteni 
valószínűleg, úgyhogy itt nagyon fontos lesz a Mezőgazdasági bizottság, a parlamenti 
képviselők, a kamara, mindenkinek a segítsége gazdafórumokon, hogy kellő tájékoztatást 
tudjunk adni az érintetteknek. Hiszen ha elmegy a hajó, utána már nem tud élni ezzel a 
lehetőséggel.  

Tulajdonképpen el is mondtam már, és itt is nagyon sokfajta vélemény van, még sokan 
felhívták a figyelmet arra, ugyanúgy, mint a cappingnél – talán nem is mondtam –, hogy a 
mesterséges földarabolás bejöhet, hogy megpróbálják kijátszani a rendelkezést. Tagállami 
hatáskör és tagállami felelősség a kijátszás ellenőrzése és a szankciók alkalmazása.  

A végére is értem a mondandómnak. Még a menetrendről szeretnék nagyon röviden 
beszélni. 

Az időtényezőben most talán rosszabb a helyzet, ha most este 7 órára gondolunk, és 24 
óráig, 2014. január 1-jéig végezni akarunk, és indítani akarjuk az új rendszert.  

Nagyon fontos elem, hogy most kezdődött a ciprusi elnökség. Év végéig a pénzügyi 
borítékot le kellene zárni, tehát hogy a kasszába, a büdzsébe mennyi pénz kerül, ez nagyon 
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fontos. Enélkül, amíg ez nem kerül eldöntésre, addig a Parlament nem fogja tárgyalni, nem 
fog döntést hozni a különböző indítványokról, módosító indítványokról. Tehát az év végéig a 
költségvetésről meg kellene állapodni. Utána, 2013 első felében – az már az ír elnökség lesz – 
meg kellene egyezni az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak, illetve a miniszterek 
tanácsának; erre a következő év első féléve biztos, hogy kell. És ha ezt sikerülne teljesíteni, 
akkor még legalább fél év kell a részletes jogszabályok, végrehajtási rendeletek elkészítésére. 
Ha ez a menetrend csúszik, akkor 2014. január 1-jétől nem fog működni az új közös 
agrárpolitika rendszere. Ennek nagyon nem örülnénk, és akkor átmeneti jogszabályokat 
kellene létrehozni még a Bizottságnak, hogy mondjuk, a SAPS-rendszert hogyan lehet, 
hogyan kell továbbvinni, addig, amíg a végleges jogszabályok el nem készülnek. Ez egy 
nagyon-nagyon feszített menetrend, sok tagállam lát kockázatot a teljesíthetőségében. 
Egyelőre még jó esély van arra azonban, hogy ezt a menetrendet lehet tartani. Azon leszünk 
mi is, hogy tudjuk tartani. 

Úgy gondolom, hogy a jogszabálytervezet alapvetően Magyarország számára nem volt 
hátrányos. Ahol tudunk, menet közben mondtam a magyar álláspontokat, meg hogy hol van jó 
esély módosítani, hogy még jobban ki tudjunk jönni ebből a rendszerből. Jó esélyt jelent a 
jelenlegi pozíciónk arra, hogy Magyarország versenyképessége a többi tagállamhoz képest a 
rendszer elfogadása esetén ne romoljon. Úgy gondolom, ez valamennyiünk, valamennyi 
agráros és agráriumban és vidékfejlesztésben érdekelt számára nagyon fontos dolog, és 
Magyarország továbbra is haszonélvezője maradhat az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatásoknak. 

Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy beszéltünk meg, hogy kérdést most lehet majd 
föltenni államtitkár úrnak, mert utána ő el fog menni. Élünk is ezzel a lehetőséggel, néhány 
gondolat erejéig.  

Egyáltalán egy naiv kérdés. 2014 után tehát az AKG rendszere fennmarad-e e mellett a 
bevezetett, mostani támogatási rendszer mellett? Tehát az AKG mint ilyen továbbra is 
fennmarad-e? Van-e valami szinkronozás a kettő között?  

A 7 százalék ökológiai terület elkülönítése – a legnagyobb probléma itt lesz. 30 
százalékot fog az alaptámogatáshoz képest kiegészítő támogatásként adni, és ennek a be nem 
tartása esetén elesünk a hektárok utáni 30 százaléktól; ez mintegy 80 euró/hektár, ezt 
nevesítették is itt körülbelül. Kérdezem, hogy a 7 százalék elkülönített, úgynevezett ökológiai 
terület után jár-e támogatás, vagy azt kivonják a támogatási alapból. Tehát most van egy 
valamekkora területünk, 7 százalékot le kell határolni, amin nagyon vitatkozunk, hogy hogyan 
tudjuk ezt lehatárolni, hogy le tudjuk-e; de ha lehatároltuk, akkor az után jár-e támogatás? És 
mi történik az ültetvényekkel? Szőlő-gyümölcs ültetvényekre gondolok, amelyek fizikai 
adottsággal rendelkeznek, netán még AKG-ban is vannak, bár ’14-ben fog éppen lejárni az 
AKG rendszere. Ott a jogszabály előkészítőinek mi a javaslata arra, hogy vágjuk ki a 
szőlőnkben az utolsó sort, vagy a gyümölcsösben? Tehát egyáltalán mit értenek szőlő-
gyümölcsös esetén a 7 százalékos elkülönítésen?  

A pályakezdő fiatalok, fiatal gazdálkodók kapcsán szeretnék még kérdezni. Eddig 
mindig probléma volt, hogy a fiatal gazda címszó alá olyan pályázhatott csak, aki semmilyen 
magyar és uniós támogatást nem vett föl, mert ha bármit fölvett már vagy kezdeményezte, az 
már elesett a jelentkezéstől. Itt viszont azt mondja, hogy aki az utolsó öt évben már 
gazdálkodik, az is fiatal gazdálkodónak tekinthető. Tehát ebben változott a logika, jól értjük, 
hogy itt most más lesz a fiatal gazda definíciója? Ez kedvezőbbnek tűnik ebből a 
szempontból, hogy most már legalább az is pályázhat fiatal gazdaként, aki esetleg a családi 
gazdaságon belül már elkezdte az utódgeneráció keretében a gazdálkodást. 
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Én ennyit akartam kérdezni. További kérdés? Hanó Miklós, utána Varga Géza 
következik. 

 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Megint csak gyakorlatias kérdést tennék föl az elnök úrhoz 

kapcsolódva. A gyümölcsösnél, ahol kettős hasznosítás van, gyümölcsös van, de alatta meg 
legeltetés, akkor ott ezt a 7 százalékot hogyan lehet elkülöníteni? Mert végül is igaz, hogy 
gyümölcsösként van bejelentve, de legeltetés van alatta, tehát kettős hasznosítás folyik a 
területen. 

 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm. Nekem is két kérdésem van. Az egyik a fiatal 

gazdákhoz kapcsolódik. Államtitkár úr mondta, hogy ez a 2 százalék túl magas, ha a 
szabályozás úgy marad, ahogy most, tehát hogy nem tudnánk lehívni. Milyen számítások 
alapján tudjuk ezt kijelenteni? Ha ezt konvertáljuk, mondjuk, a magyar állapotokra, amikor 
tudjuk, hogy olyan öt-hat-hétszeres a túljelentkezés a fiatal gazdák gazdatámogatására, tehát 
mintha lenne itt megfelelő igény erre a 4 milliárd forintra, ami most erre van a Darányi-
tervben. Tehát mintha itt ellentmondás lenne, de biztos vagyok benne, hogy számításokkal ez 
föloldható – ha ezt elmondaná államtitkár úr.  

A másik pedig a cappinggel kapcsolatos magyar álláspont. Államtitkár úr azt mondja, 
a cappingnél a magyar álláspont az, hogy maradjon az I. pillérben. Azért ezt a cappinget 
egyfajta társadalmi igazságtalanság hívta életre, és a Bizottság az, amely próbál a 
mezőgazdaságon kívüli közvéleménynek megfelelni kvázi ezzel is. Ez elsősorban a brit 
királyságot érintette. De ha ezt ott hagyjuk az I. pillérben, mint ahogy államtitkár úr mondta, 
hogy a magyar álláspont ez, akkor ezt a társadalmi igazságtalanságot ez kevésbé szolgálja. 
Tehát mi baj van azzal, ha ezt az innovációra költjük a mezőgazdaságban, nemzeti 
társfinanszírozás nélkül? Hiszen az innovációra olyan nagy szükség van a mezőgazdaságban, 
mint az esőre. Tehát ha egy picit tovább magyarázná, hogy mi a magyar álláspontnak az 
indokrendszere.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm. A tájékoztatást is köszönöm, tényleg 

egy nagyon alapos áttekintést adott államtitkár úr a helyzetről. 
A bázisévvel kapcsolatban szeretném megkérdezni ezt a 2011-et. Ez kísértetiesen 

hasonlít a korábbi időszakok báziskijelölésére, olyan értelemben, hogy ahol kialakult 
birtokszerkezet van, ott ez teljesen tökéletes. De ott, ahol épp most akarjuk a földhasználatot 
átalakítani, például új bérlők jönnek be, és összesen 3 százalék a nemzeti tartalék, amit úgy 
gondoltunk, hogy erre föl lehet használni, elégséges-e ez? Ha mondjuk, például tényleg 
sikerül az, amit a tárca akar, hogy a nagygazdaságok területeinek jelentős hányadát 
visszaveszi a tárca és új gazdálkodóknak adja, amelyekre nem fog járni akkor ez a fajta 
támogatás, hiszen a bázisévben, 2011-ben nem ő használta, ez a dilemma hogyan oldható föl? 
A bázisév-dilemma. A 2014-et értem, és ez nagyon jó dolog, hogy legalább annyi benne van, 
hogy a ténylegesen gazdálkodó igényelhet egyáltalán, de van egy korlát, ami azt mondja, 
hogy 2011-ben is kellett hogy igényeljen ugyanerre a területre; ha nem igényelt, akkor neki 
nem jár – ha jól értem – ez a támogatás. Nos, azt hiszem, egy ilyen kialakulatlan 
földhasználati struktúra esetén, egy átalakuló birtokszerkezet esetén, amit a kormány 
megcélozott, ez elég problematikus. Egy kialakult dán, vagy nem tudom, milyen rendszerben 
ez tökéletesen megfelel. De nekünk azért ez problémákat fog okozni. 
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Ugyanehhez kapcsolódik ez a feldarabolási probléma. Látjuk a nagygazdaságok 
reakcióját, mondjuk, Csákvár azt csinálja, hogy négy család szétírja a területeit, tehát a bérelt 
területeket, 1800 hektárt négy család, a vezérkar elvisz. Hogyan lehet kontrollálni ezt a 
földarabolást? Azt mondtátok, hogy nemzeti hatáskörbe utalja talán – ha jól értettem – az 
Európai Közösség ennek a kontrollálását. Van-e erre valamilyen elképzelés, hogy ez a 
szétírási reflex hogyan fog itt a továbbiakban működni?  

Egyébként a capping, én remélem, hogy ez így valóban meg is valósul. Hosszú vita 
volt korábban is, hogy lehetséges-e ez; én azt remélem, hogy igen. Még akkor is, ha az NDK 
LPG-jei nyilván akarják ezt a pénzt, és a németek ezért vehemensen ragaszkodnak hozzá. De 
valóban, ez egy igazságos rendszer lenne. Nem akarom azt mondani, hogy 2005-ben – itt van 
Obreczán Feri – a gazdademonstráció egyik megállapodási pontja a sávos degresszió és a 
moduláció volt. Pontosan az, amit az EU most bevezet hét évvel később. Sőt, ez még erősebb 
degressziót ír elő, mint amit mi annak idején követeltünk. Tehát én ezt a magam részéről 
jónak gondolom.  

A zöldítéssel kapcsolatban azért legyen szabad arra is fölhívni a figyelmet, hogy 
például a három növény a normális gazdálkodásnak, a normális mezőgazdaságnak az 
alapkövetelménye. (Gőgös Zoltán: Csak nem 3 hektáron!) Ha valaki két növénnyel vagy egy 
növénnyel foglalkozik, az nem gazdálkodik, bocsánatot kérek, az biológiai ipart folytat, az a 
dél-amerikai modell! Szerintem ez egy minimális kritérium a normális gazdálkodáshoz, hogy 
legalább három növényből álljon egy növényi szerkezet. Ettől még nem lesz vetésforgó, 
persze, mert ott a sorrend is benne van, itt csak növényi összetételről beszél, azt mondja, hogy 
három növényi kultúra legyen benne. Tehát a magam részéről azt gondolom, hogy ez egy 
normális kritérium. És ha ez egységesen Európában így van, akkor nem okoz versenyhátrányt 
Európában ez nekünk, hogy nekünk is három növényt kell termesztenünk. Ez a normális 
gazdálkodás, szeretném még egyszer mondani.  

Az ökológiai területre azt szokták mondani, hogy a legjobb adottságú területeken is – 
ez a szakirodalom megállapítása – 7-12 százalék olyan felületet kell biztosítani, amelyeket 
nem művelek. És ennek hatása van a gazdálkodási területekre is, méghozzá pozitív. Tehát én 
azért arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez nemcsak egy negatív területkiesés, ahol 
nincs eredmény, hanem ezek a területek a szomszédos mezőgazdasági területek termésére 
pozitív hatással vannak. Ha valakit érdekel, nagyon szép tanulmányokat tudok erről mutatni. 
Úgyhogy ezt azért érdemes szakmailag meggondolni, hogy nem olyan rossz ez a 7 százalék. 

A fiatal gazdáknál – ez nagyon fontos – azt a 2 százalékot én sem igazán értem, hogy 
nem tudnánk kitölteni, amit Varga Géza fölvetett. Különösen, hogyha valóban komolyan 
vesszük a demográfiai földprogramot: azt mondtuk, hogy az új földeket részben a fiatal, a 
gazdálkodást már elkezdett vagy most elkezdő gazda kapja. Szeretném megkérdezni, hogyan 
áll ez a program, mert ez kifejezetten forrást teremthetne a fiatal gazdák demográfiai 
földprogramja egy bizonyos aspektusára. És azt gondoltuk, hogy a fiatal pároknak akarjuk 
adni a területeket. 

Ezek lettek volna a megjegyzéseim, illetve a kérdéseim, amennyiben kérdések is 
voltak benne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen. Először is köszönöm a nagyon 

tartalmas előadást, bár némiképp szerencsére a két nappal ezelőtti konferencián is volt 
alkalmam ismerkedni a KAP különböző részeivel.  

Alapvetően a „zöld” komponenshez szeretnék hozzászólni, nyilván egy ökopolitikai 
párt képviselőjeként. Én azt gondolom, az szerintem Magyarországnak is érdeke, hogyha a 
környezetkímélő gazdálkodási formáknak teremt, próbál Európa egyenlő feltételeket 
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teremteni. Itt csatlakoznék Ángyán Józsefnek. A magyar álláspontnál megjelent itt az, hogy 
ne korlátozza a versenyképességet a zöldítést. De ha mindenkinek egyformán végre kell 
hajtania ezeket a feltételeket, akkor remélhetőleg nem fogja korlátozni a 
versenyképességünket. Másrészt megjegyzem, hogy annak, hogy közösségi pénzt költünk 
mezőgazdaságra, valahol az is az értelme, hogy ne egyedül a profittermelés legyen a 
szempont, hanem az, hogy a közösség számára hasznos legyen ez a mezőgazdaság, és 
biztosítsa hosszú távon a természeti erőforrások fennmaradását. Ha elfogadjuk ezt mint egy 
alapvető célt, akkor igenis végig kell azt gondolnunk, hogy ha valamit közösségi pénzzel 
támogatunk, akkor azért cserébe bizonyos dolgokat adni kell.  

Az nagyon jól hangzik itt a zöldítésnél, hogy tulajdonképpen minden tagállam 
támogatja, de azért valahogy mindenki szeretne egy kicsit kibújni alóla, és szeretné egy kicsit 
enyhíteni ezeket a feltételeket. Én azt gondolom, ami jelenleg van a KAP-ban zöldítés címén, 
még ez sem lesz elég igazából ahhoz, hogy Európa agráriuma hosszú távon fenntartható 
legyen. De nézzük a konkrétumokat! 

Mi semmiképpen nem támogatjuk azt, hogy ezeket a feltételeket, akár a legelőt, akár 
az ökológiai célterületnél is felmerült valamilyen szinten, hogy ezt tagállami szinten kezeljék, 
mert az pont a diverzitás és a mozaikosság ellen hat. Nyilván mindannyian tudjuk, egyáltalán 
nem mindegy, hogy adott esetben van egy legelőmennyiség egy országban, egy 
gyepmennyiség, hogy ez milyen mozaikos struktúrában van elosztva, hogy mondjuk, egy 
tömbben van, és az hogyan hat akkor az ország másik felére. Tehát én nem hiszem, hogy 
nekünk afelé kellene menni, hogy ez tagállami szintű legyen. 

Azt gondolom, a diverzifikációnál a három növénykultúra teljesen elfogadható.  
Az ökológiai célterületnél az egyben egy kérdés is, számomra nem világos, hogy 

pontosan mi az, ami ebbe beleszámíthat. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy 
haszontalan terület kell hogy legyen, nem feltétlenül valamiféle gyomos ugar, hanem el tudok 
képzelni nagyon sok olyan kultúrát, ami adott esetben valamiféle haszonvétellel járhat. Akár 
egy jó gyepterület, amelyet le lehet kaszálni, vagy el tudok képzelni esetleg olyan 
évelőkultúrákat, amit ha levágunk, abból utána lokálisan biogázt lehet fermentálással 
előállítani. Nem tudom, meg van-e szabva vagy mennyire van megszabva, hogy mi lehet ez az 
ökológiai célterület. Én el tudom képzelni, hogy inkább azért kellene lobbiznunk, hogy ez egy 
olyan típusú terület legyen, amiből adott esetben valamiféle haszonvétel elképzelhető, de 
mégis betölti azt az ökológiai funkciót, amelyet kell. 

Azzal egyet tudok érteni, hogy mondjuk, egy Natura 2000 terület ezekbe 
beleszámíthasson, de az, amit itt említettek, hogy az AKG-támogatásban részesülő területek, 
azt nem. Méghozzá azért nem, mert Magyarországon az agrár-környezetvédelmi program 
ugyan persze megy, de ha jól tudom, a monitoringja igazán nem valósult meg egyáltalán. 
(Közbeszólások.) Tehát nem tudjuk pontosan, hogy azok a pénzek, amelyeket AKG-ra 
kifizetünk, azok pontosan hogyan hasznosulnak, és mi az eredménye környezeti szempontból. 
Úgyhogy én rendkívül kockázatosnak tartanám automatikusan bedobni azokat a területeket a 
7 százalékos ökológiai célterületbe, ami most AKG-támogatást kap.  

S alapvetően még a cappingre szeretnék kitérni. Azt természetesen mindenképpen 
támogatjuk, és ez részben meg is valósul, de én is szeretném megkérdezni, hogy ezt hogyan 
fogjuk ellenőrizni. Hiszen valóban nagyon aggályos lehet az, hogy szétaprózzák ezeket a 
birtokokat. Van-e valamilyen elképzelése a tárcának arra vonatkozóan, hogy hogyan fogjuk, 
hogyan fogják ezt megelőzni, hogy ez történjen, és így kibújjanak ez alól?  

Röviden ennyi. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adok szót. 
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszönöm államtitkár 
úrnak ezt a részletes és korrekt tájékoztatást. Én azt gondolom, ebben túlságosan sok 
vitatnivaló nincs. Amit mondanék, hogy én 10 hektár alatt azzal csináltatnám meg a „zöld” 
komponenst, aki kitalálta. Aztán próbálja megcsinálni! Ugyanis szakmailag nem lehet 
megcsinálni. Tehát lehet itt álmodozni, Rebeka, különböző dolgokról, de be kellene 
bizonyítani, hogy meg lehet csinálni. Nem lehet megcsinálni! Egyszerűen fizikailag 
képtelenség megcsinálni. 

Én azt gondolom, egy módon lehetne rendezni ezeket a pici birtokokat, ha azt az 1000 
eurót még valamelyest – de úgy látom, erre nincs esély – följebb lehetne tornászni, hogy 
akkor azon a szinten, ilyen 10 hektárig, mondjuk, mert nagyjából ott van az a határ, ahol én is 
azt gondolom, hogy az hobbikertészet. Ott mást nem lehet csinálni! Ha odáig föl lehetne tolni 
az egyszerűsítést vagy a kisgazdaságok támogatását, úgy gondolom, ez olyan 2000 euró 
körüli összeg lenne, akkor ez a probléma nem lenne probléma. És onnantól aztán lehet 
akármilyen zöldítést előírni, mert a normális gazdálkodásban, legalábbis 50-60 hektár fölött 
ez úgyis benne van, mert ott a mostani helyes mezőgazdasági gyakorlat alapján is nagyjából 
benne van ez a történet, hogy azért többféle növény legyen, mert valamilyen szinten a 
szakmának ez az alapja. Valamennyien ezt tanultuk, hogy azért nem úgy van, mint 
Amerikában, hogy száz évig kukorica ugyanabban a földben. És ezért van bogár meg moly. 
Én tehát azt gondolom, ezt meg kell próbálni. Tehát vagy a kisgazdaságok támogatását kell 
egy picit följebb vinni, és akkor az megoldja a zöldítésnek ezt a gondját, vagy pedig annak a 
paramétereit lehet enyhíteni. És azért mondtam ezt el, mert ez kifejezetten a kistermelőkkel 
szembemenő történet. Tehát ezt a nem szeretett nagyobb cégek gond nélkül megoldják; 
akinek meg állata van, ott meg aztán abszolút nem probléma. Ott önmagában van legelő, 
lucerna, egyéb, ott már nem gond három növénynek a betartása. Ezt mindenki, mielőtt erről 
beszél, azért gondolja végig, hogy kinek a pártján áll. Mert aki a zöldítés mellett lobbizik, az a 
kistermelők ellen van. (Többek: Úgy van!) Ezt ki kell mondani! Világosan látni kell, hogy ez 
a kisgazdaságokkal abszolút szembemegy. De nem akarom ezt ragozni tovább.  

A cappinggel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nincs ennek igazából 
semmilyen hatása Magyarországon, mert ha az a paraméter, ami egyébként szerintem helyes, 
hogy valamilyen szinten azért a vidéki foglalkoztatást is figyelembe veszi ez a tervezet, 
ugyanis támogatáscsökkenést ez csak olyan helyeken fog okozni, ahol három ember csinál, 
mondjuk, 1000 hektárt, ami egyébként működő dolog; vagy aki rosszul szervezte magát 
annak idején, és mondjuk, a növénytermesztő kft. tíz emberrel veszi föl a teljes támogatást, 
hiába van, mondjuk, ugyanannál a cégnél még 5 ezer állat és még kétszáz ember. Az, hogy ezt 
most hogyan írják szét vagy hogyan nem, szerintem ezt nem kell Magyarországon szétírni, ez 
akkor is működik. Ezért nem értem különben, hogy összességében most mi miért 
ragaszkodunk ehhez. Ez nem oszt, nem szoroz, ez olyan, mint a halott matematikus. Ez 
innentől kezdve nem gond. Én ehelyett inkább kérnék cserébe a nagyoktól valamit. Mondjuk 
azt, hogy a kicsiknek az egyszerűsített elszámolását vigyük följebb, ami szerintem nem lenne 
ellenére a németnek sem, meg a franciának sem, meg az angolnak sem. Én tehát egy értelmes 
kompromisszumot csinálnék. Persze ebből nagy valószínűséggel e nélkül a három ország 
nélkül, ha azok ezt leblokkolják, úgysem lesz semmi. De rossz üzenet. Én sem mondom azt, 
hogy ez ne legyen, mert a monokultúrás, csak gabonatermesztéssel foglalkozó nagy cégekkel 
szemben biztos, hogy kell valami versenyképességi korlátot tenni. Ebben nekem sincs vitám. 
A többieket meg nem érinti, mert az bőven tudja teljesíteni a bér-, járulék- meg egyéb oldalon 
ezt a kérdést. Ház, az ezer-egypárszáz hektárt működtető család – ezt Jóskának mondom – az 
nem biztos, mert ott, ha maguk csinálják, az három ember. Ja, és akkor még járulékot nem is 
fizetnek semmit, nyilván, mert miért fizetnének. Én tehát biztos, hogy ebben valamilyen 
alkumechanizmusba belemennék, hogy legyen ebből nekünk valamilyen hasznunk, mármint a 
kistermelőinknek legyen belőle valami haszna.  
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De egyébként maga az egész történet szerintem is jó. Tulajdonképpen persze a kérdés 
az, hogy ez a pénz meglesz-e vagy sem. Mert onnantól kezdve teljesen más a helyzet.  

És én még azt is látom, hogy ha valaki ezt végignézi, azért hátrányban leszünk 
állattenyésztéses oldalon az SPS-es országokkal szemben. Most mindegy, hogy ki mit 
mondott, meg mit nyilatkozott korábban, ahol jelenleg SPS van, a jogosultságában viszi 
tovább, és ugyanúgy érvényesíthető még a 10 százalék termeléshez kötés. Mi meg nem 
vihetünk tovább semmit, nekünk a 10 százalékból kell majd mindent megoldani, amit 
szerintem nem lehet, nem lesz elég. Főleg így, ha ezer ötlet még bejön hozzá.  

Én állítom, hogy még mindig nem lenne késő elgondolkodni rajta, hogy mit 
csináljunk, mert elég sok jogosítványunk vész el, bármit is szeretnénk a 10 százalékkal 
megoldani. Előnyben lesz velünk szemben a német meg az osztrák, aki nem ebben a 
szisztémában dolgozik, mint mi. És mindegy, hogy mit mondanak. Lehet, hogy az a 
próbálkozás bejön, hogy a SAPS-ban ezt majd valahol…, csak én kizártnak tartom, mert a 27 
országból 17 ország abban a szisztémában dolgozott. Most miért engedne a többinek azért, 
mert itt nem tértek át arra a módszerre? Ez egy nehéz kérdés. Én bízom benne, hogy ez 
túlságosan nagy zavart nem okoz, de azért okozhat. Úgyhogy amikor odaérünk, ezt azért majd 
meglátjuk.  

Összességében tehát ez a koncepció szerintem rendben van. Nagyon bízom benne, 
hogy a forrásoldala is rendben lesz. 

 
ELNÖK: Talán azért engedi meg, mert együttdöntés lesz, tehát egy különleges helyzet 

van. (Gőgös Zoltán: Igen, hát majd a Parlament eldönti.) Tehát nagyon izgalmas. Ha fel 
tudjuk sorakoztatni a tizenegynéhány országot, amelyik a SAPS-rendszerből való jogosultság 
átvételében érdekelt, mint ahogy erre államtitkár úr utalt, az komoly erőt tud az Unió 
Parlamentjében is fölsorakoztatni. (Gőgös Zoltán: Próbáljuk meg!) Tehát egyértelműen ki 
kell tartanunk emellett.  

Én egyáltalán a 7 százalékát, ezt nem tudom megemészteni az egész „zöld” 
komponensből, a 7 százalék elkülönítését. Nem tudom, van-e hivatalos indoklás a 
beterjesztők által, tehát a Bizottság által, hogy mi indokolja ezt a 7 százalék elkülönítést. 
Tehát mivel tudjuk zöldebbé tenni a mezőgazdaságot, ami egyébként is ő maga a zöld? Az 
egész társadalomban, az egész Föld bolygón ő maga a zöld. Mit akarunk még ezen zöldíteni? 
Én ezt a logikát egyszerűen föl nem tudom fogni. Most esetleg az előterjesztő indoklásában 
hallhatnánk-e esetleg érveket, hogy mivel indokolná ezt a zöldítést? 

Ángyán József következik; röviden, kérem. 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, tényleg röviden, csak amit Gőgös Zoltán 

mondott, az szakmailag helytelen – ezt kell hogy mondjam, sajnos. Nem engedheti meg 
magának egy kicsi, hogy egy kultúrával vagy kettővel foglalkozzon. Ha az adott évben az 
nem jön be, azonnal tönkremegy, semmi tartaléka nincs. Tehát gazdaságilag nonszensz egy 
növénnyel foglalkozni, még 10 hektár alatti gazdaságban is. Az nem is gazdálkodás 
egyébként. Tehát ez szerintem tévedés. 

Ráadásul, ha egy kultúrával foglalkozol, két-három év után olyan súlyos növény-
egészségügyi problémáid lesznek – itt ül mellettem Tamás, tudja –, hogy inged-gatyád 
rámegy arra, hogy vegyszerezheted a területet, meg gyomirthatsz, meg mindenfélét. Tehát 
egyszerűen nem engedheti meg magának a kicsi, hogy egy-két kultúrával foglalkozzon! Épp 
fordítva van, mint ahogy ezt Gőgös államtitkár úr volt szíves itt nekünk elmondani. (Gőgös 
Zoltán: Én nem azt mondtam, hogy örök életre!)  

A másik megjegyzésem. A mezőgazdaságnak nem minden formája felel meg a 
környezeti feltételeknek. Tehát a monokultúrás mezőgazdaság, 80 ezer hektáron kukorica, 
annak semmi köze a természethez. Ez a rendszer tulajdonképpen azt vetíti előre, hogy 
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bizonyos bolygatatlan felületek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán működőképes legyen a 
mezőgazdaság hosszú távon. Ez egy ökológiai hálózatépítés, Európában zajlik az ökológiai 
hálózat építése; erre mondják, hogy 7-12 százalék bolygatatlan felület kell ahhoz, hogy a 
művelt területeden is ne jöjjenek elő például azok a növény-egészségügyi problémák; vagy 
mondjuk, lucernamagot termesztesz, legyenek poszméhek ott abban a sávban, amit te nem 
művelsz, mert csak ott vannak, és azok porozzák be, és ettől lesz magod. Tehát az nem 
haszontalan felület ilyen értelemben, csak hát erről még itt Magyarországon igazán nem 
folyik vita, hogy mit is jelent a mezőgazdaság, mitől lesz környezetbarát a mezőgazdaság, 
egyáltalán azok a mezőgazdasági felületek, amelyeket ma úgy könyvelünk el, hogy azok 
részei ennek az ökológiai rendszernek, azok annak minősíthetők-e, ha mondjuk, egy 
vegyszerezett monokultúrás szuperintenzív mezőgazdaságról van szó. Azok nem azok a 
felületek! Tehát kellenek, igen, ezt tényleg a tudomány bizonyítja; tényleg tudok hozni sok-
sok elemzést erre vonatkozóan. Hogy beballagsz a táblán – bocsánat, hogy ezt elmondom –, 
van egy fasor, a fasor ideszámít például, mész be a táblán, és az egyszeres távolságig ugyan 
csökkenti a termést, mert árnyékol meg vizet von el az a fasor, de onnantól tizenötszörös 
távolságon keresztül a mikroklímát megváltoztatja, és nő a termésed a csupasz felülethez 
képest. Más mikroklímát teremt.  

Tehát ennek haszna van gazdasági szempontból is, csak erről nem beszéltünk, és az 
elmúlt negyven én mindig a monokultúrás nagyüzemi mezőgazdaságról szólt, ahol erről szó 
sem volt, mert ott tényleg azt mondták, ahogy Gőgös Zoltán is mondja, hogy haszontalan 
felületek, ki kell irtani, és ki kell művelni az út széléig, még az árkot is be kell lassan már 
vetni. (Többek: Be is vetik.) Így van. Tehát a művelt területekre is haszna van a nem művelt 
területeknek, csak ez nem köztudott Magyarországon, mert az elmúlt ötven évben ezzel nem 
nagyon foglalkozott senki. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak a felvetett gondolatok megválaszolására.  

Czerván György államtitkár válaszai 

CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, megpróbálom, bár lehet, hogy lesz olyan dolog – bár megpróbáltam jegyzetelni –, 
amit esetleg kifelejtek, vagy esetleg nem is tudok megválaszolni. De megpróbálom, és 
legfeljebb, ha nem lesz kielégítő, majd írásban válaszolunk az adatkérésre. 

Azért látszik itt is, és nagy élvezettel hallgattam a hozzászólásokat, kérdéseket és 
véleményeket; itt is nehéz lenne – nem tudom, most éppen hány tagja van a Mezőgazdasági 
bizottságnak – egy konszenzusos álláspontot egyhangúlag vagy nagy többséggel elfogadni. El 
lehet képzelni akkor, hogy az Unió 27 tagállamában mennyifajta érdek van, amit próbáltam itt 
egyik-másik dián megjeleníteni. Tehát nincs könnyű helyzetben a Bizottság, meg senki nincs 
könnyű helyzetben, ez nyilvánvaló. De én azt mondom, amivel befejeztem, hogy az jó hír, 
hogy a közös agrárpolitika folytatódik. A részletein persze lesz vita, majd valami 
végeredmény lesz, ami, reméljük, Magyarország számára kedvező lesz, és azért van több jó 
hír is. Szaladjunk végig ezeken az észrevételeken! 

Fölmerült az AKG: ez folytatódik, tehát ezzel nem lesz gond, meg a monitoring 
dolgok is rendben vannak. Igazából nekem most nem ez volt a fő témám, de érinteni kellett. 

Amivel kapcsolatban elnök úr a dilemmát feszegette, az a zöldítés, nem zöldítés. 
Szóval, ez nagyon nehéz dolog. Itt politikai alkuk vannak. Az, hogy a különböző miniszteri 
biztosok milyen pozíciókat tudnak elérni, kiharcolni, meg majd a forrásoknál mi lesz, oda érv 
kell, muníció kell a mezőgazdasági biztosnak ahhoz, hogy a közös agrárpolitika 
megmaradjon, meg elégséges, számunkra is elégséges és elfogadható források legyenek a 
rendszerben, ahhoz ezt a zöldítést hozták előre, hogy az adófizető állampolgároknak ezen 
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keresztül lehet megmagyarázni, hogy többről van szó, mint mezőgazdasági termelésről, 
hanem fenntarthatóság, meg a vidéki élet minőségjavítása, sorolhatnám ezeket a 
szempontokat. Tehát biztos, hogy ez az elem megmarad. Itt nem az elemet kérdőjelezzük 
meg, Rebeka, illetve akik ezt fölvetették, hanem azt kérdőjelezik meg a tagállamok, hogy ez 
elég zöld-e, ahogy ön fogalmazta a prezentációjában, vagy esetleg már ez is túl sok. Most itt 
ahányan vagyunk, annyiféle véleményt mondanánk. Ha a termelőket megkérdeznénk, én 
borítékolom, hogy mit mondanának. Mert az most egy dolog, hogy én mit gondolok erről, az 
a lényeg, hogy lesz rendszer, de még finomodni fog. Tehát a részleteknél még lesznek 
változások. A Bizottság bedobott egy dolgot, és most ez a „húzd meg, ereszd meg” folyik – 
már elnézést –; volt, amiről már nyilatkozott, és nyitottságot mutat, ez a 10 hektár például, és 
volt, amire a füle botját nem mozdította, de kénytelen lesz engedni, mert az együttdöntési 
folyamatnál nyilván nem terjeszthet elő olyan dolgot, amelyet a tagállamok döntő többsége 
úgysem fog megszavazni. Hiszen a parlamenti képviselők is a tagállamokból vannak, tehát az 
azért vélelmezhető, hogy amit egy miniszter mond a Tanács-ülésen, valószínűleg az ő 
pártjában lévő képviselők majd a Parlamentben is – többé-kevésbé legalábbis – ugyanazt 
fogják majd mondani meg megszavazni. Ez tehát egy politikai kompromisszum eredménye, 
hogy ez most így és ilyen mértékben kerül be, de persze ez még változhat. 

A 7 százalék be nem tartása vagy a „zöld” elemek be nem tartása vagy a 30 százalékos 
forrás van hozzátéve, ez nemcsak – ezt talán nem mondtam – a zöldítési összegre vonatkozik, 
arra a 80 euró/hektárra, hanem a javaslat szerint még az alaptámogatásra is visszahat. Tehát 
duplán rossz, ha úgy tetszik, a dolog, tehát rosszabb a helyzet. Tehát nemcsak a 30 százalék 
veszhet el, hanem az egész alaptámogatás! Magyarország egyébként azt javasolja, hogy csak 
a „zöld” elemre vonatkozzon a be nem tartás, az alaptámogatást azért hagyjuk már békén, 
mert az akkor megint szembemegy nagyon sok dologgal.  

A szőlő-gyümölcs. Azt hiszem, ez állandó kultúraként van megfogalmazva, 
olívaültetvények, ilyenek. Erre nem vonatkozik a 7 százalék, tehát nem kell kivágni a szőlőt, 
meg a gyümölcsfát, meg az olívaültetvényt. Ez nincs leírva egyébként, tehát nagyon sok 
részletdologra nem tért ki a Bizottság, hanem majd pontosan a vita alapján, ami dolgok 
előjönnek, azokat majd a végrehajtási rendeletekben, amire mondtam, hogy kell még fél év 
legalább, no, majd ott, a részletekben lesz a lényeg; a tagállami véleményeket ott nyilván 
figyelembe veszik. Tehát nem kell kivágni hál’ istennek ezeket az ültetvényeket.  

Fiatal gazda – ez a dolog is több aspektusból fölmerült. Én az I. pillérről beszéltem, 
azon belül is a közvetlen támogatási részről. A II. pillérben továbbvihető az a fiatalgazda-
támogatási rendszer, amelyet éppen most hirdetünk meg újabb 4 milliárd forinttal, tehát ott 
semmi gond nem lesz. De az I. pillérben, ahol kötelező elemként bevezetésre kerül, egyelőre 
csak a pályakezdő fiatalokra vonatkozik ez a támogatási lehetőség, tehát akik öt éven belül 
kezdték meg. Mondtam, Magyarország azt szeretné, hogyha minden 40 év alattira vonatkozna 
ez a lehetőség.  

És hogy a 2 százalékot miért nem tudjuk lehívni: ezt viszonylag pontosan be tudta lőni 
az AKI a tesztüzemi rendszer alapján, az MVH-tól bekértük az adatokat: a 25 hektáros korlát 
miatt. Tehát az korlátozza le a 2 százalékos lehívhatóságot, és ezért mondjuk azt, hogy 
legalább 100 hektárra kellene megemelni, mert ott látjuk azt, hogy elérhető lenne ez a 2 
százalékos teljes összeg. Tehát az a probléma, hogy ez a területi korlát Magyarország 
esetében – ez tagállamonként eltérő, tehát hogy eleve hogyan számolta ki a Bizottság, az egy 
külön hosszú történet; azért vannak itt a kollégáim, hogy ha ilyen részletekbe belemennénk, 
azt még én sem értem; de ez most nem is fontos: 25 hektárra mondta a dolgot, és kész. Tehát 
ezért kell feloldani, mert ezzel egyébként úgy bekorlátozzuk magunkat, azért, mert a fiatal 
gazdák egy jelentős része 25 hektárnál nagyobb területen gazdálkodik, meg gazdálkodjon is, 
mert azért nem egy óriási birtokról van szó. Ez tehát matematikailag lett kiszámolva, Géza, és 
ez jött ki, és ezért javasoljuk azt, amit javasol Magyarország. 
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Kérdés volt a gyümölcsösökkel kapcsolatban szintén. (Hanó Miklós: Gyümölcsös és 
legelő, tehát kettős hasznosítás.) Igen. A gyümölcsös alatti legelő nem számít állandó 
legelőnek. Úgyhogy az az állandó legelő, ami csak legelő.  

A cappinggel kapcsolatosan: az innovációs cél fontos, tehát azzal nekünk nincs 
gondunk, hogy innovációs cél. Azzal van gondunk csak, hogy csak innovációs célra. Tehát a 
tagállam dönthessen arról, hogy innovációra használja föl, mert dönthet így is, valóban 
nagyon fontos terület, kutatás-fejlesztés, és így tovább. No de adott esetben dönthessen úgy, 
hogy mondjuk, a fiatal gazdáknak még több támogatást akarna adni. Vagy adott ágazatot 
fontosabbnak tart megsegíteni plusztámogatással. Tehát a tagállam szabadon dönthessen. 
Tehát csak ez a pluszjavaslat. Az innovációt ez nem zárja ki, de nagyobb mozgásteret 
biztosítana. Ennyi csak az egész. De az nagyon fontos, hogy maradjon tagállami hatáskörben, 
mert volt olyan verzió is, hogy az a közös kalapba visszakerülne. Az meg Magyarország 
számára egyértelműen hátrányos lenne.  

Bázisév – ez is egy alaptéma. Nagyon finoman utaltam rá. Olyan elképzelés is van, az 
esélyét még nehéz megjósolni – mondom, a Bizottság nem nyilatkozik –, hogy ne legyen 
bázisév, hanem csak a 2014. évi földhasználat számítson. Valóban, ez egy megkötöttséget 
jelent. Ez azt jelenti tagállami szinten, hogy itt támogatási jogosultságok veszhetnek el, mert a 
földhasználat és a támogatási jogosultság adott esetben szétválhat. A kérdés az, hogy jogi és 
fiskális eszközökkel ezt hogyan lehet összekapcsolni. Ez majd a földtörvény része kell hogy 
legyen, mert ez egy olyan probléma, amiről még nagyon kevesen, nagyon keveset beszéltek, 
de hogy ez egy élő probléma, és ezt még megkalkulálni is nehéz, hogy ez mekkora 
nagyságrendű potenciális támogatás lesz, ez egy külön misét megérhet. Tehát egyelőre nem 
dőlt el a dolog, a javaslatokat, a verziókat elmondtam – majd meglátjuk. 

A nemzeti tartalék pedig nem lesz elégséges ennek a kezelésére. Erre is utaltam, hogy 
azért akarjuk az alaptámogatás 3 százalékáról legalább az összes támogatás 3 százalékára 
megemelni, hogy nagyobb legyen a mozgástér. Mondom, ez még egyelőre nyitott, de világos, 
hogy nekünk mi az érdekünk. 

A feldarabolás kontrollálása. Vannak ilyen perek Nyugat-Európában már. Mindent ki 
lehet játszani, azt kell mondjam, valamilyen módon, ami egyébként nem helyes, és elítélendő 
meg üldözendő és bírságolandó. Tehát aki ezzel „szórakozik”, az azt kockáztatja, hogy az 
egész rendszerből ki lesz zárva. Ezt százszázalékosan leellenőrizni egy országban 
nyilvánvalóan nem lehetséges; ez majd nyilván az MVH feladata lesz majd, hogy ezt hogyan 
kezeli. Ellenőrzéssel fogja, és aki lebukik, az ki lesz zárva a rendszerből. De hogy bíróság 
előtt kell bizonyítani, hogy az most szándékos kijátszás volt-e, és nemcsak a cappingnél, 
hanem a kisgazdaságoknál is ez a dolog előfordulhat, hát az egy külön jogi procedúra lesz; 
biztos nem lesz egy egyszerű játék, hosszadalmas dolog lesz. De hát majd a tagállam a belső 
ellenőrzési rendszerén keresztül majd ennek kitalálja a módszereit. Azt a szándékosságot 
bebizonyítani, hogy én azért írattam szét három- vagy négyfelé egy céget, hogy a korrigált 
150 ezer eurós támogatás alá kerüljek, én nem vagyok ügyvéd, nem vagyok jogi végzettségű, 
de el tudom képzelni, hogy sokan meg fognak gazdagodni ezeken a pereken majd. De 
mondom, nagyon sok tagállam ezt bonyolítja, megint nem az egyszerűsítés irányába 
haladunk, azon kívül nyilván a cél méltányolandó, meg a foglalkoztatási korrekciós 
tényezővel szerintem teljesen jogos a dolog, hogy ezzel foglalkozni kell. De nagyon nehéz 
lesz megfogni, azt megmondom őszintén. 

A vetésforgó – erről is sok szó esett. A következőt tudom mondani. Én is azon a 
véleményen vagyok, mert a számok azt támasztják alá – és elnézést kérek, hogy nem 
mondtam; Zoli, ez a te hozzászólásodat is érinti (Gőgös Zoltán: Igen, figyelek!) –, a 2010-es 
adatok szerint 35 ezer ügyfél, 3 hektár feletti területtel rendelkező gazdálkodó egy, maximum 
kettő növényt vetett el. 35 ezer – nem kevés, ugye? A 180 ezerből 35 ezren, akik itt érintve 
lesznek, egy vagy két növényt termesztenek csak a 3 hektár fölötti területen, ahol kötelező 
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lenne a vetésforgó. Tehát ezért akarjuk ezt a 3 hektárt 10 hektárra növelni, hogy minél több 
gazdálkodót mentsünk meg, hogy a jelenlegi gyakorlatát – most hogy ez jó vagy nem jó, hogy 
most 4 hektáron csak egy növényt termeszt (Gőgös Zoltán: Nincs hozzá eszköz!), az egy más 
dolog, azon lehet vitatkozni. De ezeken szeretnénk segíteni, ha följebb nyomjuk a 3 hektárt, 
mondjuk, legalább 10 hektárra. Vannak itt háttérelemzések, amelyeket a jelenlévők nyilván 
nem ismerhetnek; az MVH meg az AKI összedolgozott. Amiről van adatunk, azokat 
próbáltuk belőni. 

Nem tudom, Rebeka, engem nem tetszett meggyőzni. Szerintem egyszerűbb lenne az 
életünk, ha a gyepgazdálkodási feltételt meg az ökológiait tagállami szinten vagy régiószinten 
kellene betartani, mint hogy üzemenként kell ezt megtenni. Ez mindenféleképpen bonyolítja a 
dolgot. És a most meglévő erdősávok, védősávok meg ezek a zónák nem számítanak bele; az 
üzemnek a támogatásra benyújtott területéből kell levenni ezeket a 7 százalékokat. Tehát ami 
most megvan, azt tagállami szinten tudnánk kezelni, akkor kevesebb olyan területet kellene 
esetleg kivonni a termelésből, ahol egyébként, mondjuk, eredményesen lehet termelni. Ezt én 
mindenféleképpen jobb megoldásnak tartanám.  

Az ökológiai területbe mi számít bele? Idenyomták a kezembe a kollégák a 
jogszabálytervezetet. Itt sem pontos a Bizottság javaslata, azt mondja, hogy „mint például”; 
tehát a végrehajtási rendeletben lesz ez majd leszabályozva: a támogatható hektárszámból a 7 
százalék, az olyan terület, mint például a parlagon hagyott terület, terasz, tájképi elem, 
védelmi sáv, illetve erdősített terület. Tehát ezeket hozza fel példaként. 

Az SPS–SAPS vitát nem hiszem, hogy meg kellene nyitni, mert az a dolog elment, 
meg korábban is lett volna lehetőség ezt mérlegelni. Itt a döntés megszületett. Úgy gondolom, 
hogy ami az SPS-es országoknak úgymond „jár”, az egyenlő elbánás elve alapján a SAPS-os 
országok is ezt joggal igényelhetik. Mondom, a Bizottság nem utasította el, nem hajtotta el 
egyből ezt; FCA-üléseken merültek fel ezek a konkrét, részletekbe menő javaslatok. De nem 
mindegy, hogy ha engedi, akkor milyen feltételekkel engedi. Tehát például tegyük föl, hogy 
megengedi, de azt mondja, hogy a termeléshez között támogatásokat ezzel az összeggel 
csökkenteni kell – akkor ugyanott vagyunk, ahol a part szakad. Tehát nyilván majd a 
Bizottság el fogja dönteni, és az alapján mérlegelni fogjuk, hogy ehhez ragaszkodjunk-e a 
továbbiakban is, mert az plusz mozgástér-lehetőségként megmarad, vagy a másik kezével 
meg elveszi, mondjuk, a termeléshez kötött támogatásoknál. 

Talán érintettem minden fontos kérdést, de a kollégáim is jegyzeteltek, úgyhogy 
ezeket a szempontokat, véleményeket igyekszünk a jövőben is egyrészt megvizsgálni, 
másrészt pedig magunkévá tenni, amelyek olyanok voltak. Én továbbra is bízom benne, hogy 
eredményes tárgyalásokon leszünk túl, és a rendszer 2014-től működni fog, és Magyarország 
számára továbbra is eredményes és hasznos lesz majd. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, megköszönöm 

Czerván államtitkár úrnak a tényleg, mások által is vitatott, mai tudásunk szerinti részletes 
beszámolót és technikai hátteret is. Mert sokszor nem elég az az elmélet, amelyet papíron 
olvasunk, hanem megvilágítani, hogy mi rejlik mögötte, az az izgalmas kérdés rendszerint a 
bizottsági tagoknak és majd különösen a gazdálkodóknak. És ez talán egy helyes irány, 
amelyet most államtitkár úr mint gyakorló gazdálkodó is bemutatott. 

Ha itt lezárhatom Czerván György államtitkár úr előadását, most V. Németh Zsolt 
államtitkár urat kérjük meg, hogy ő a vidékfejlesztési komponenst legyen szíves ismertetni. 
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Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
[COM (2011) 627; 2011/0282 (COD)] 

V. Németh Zsolt államtitkár tájékoztatója 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Bár nálam is itt van a tegnapelőtti prezentációm, azt most 
mellőzném, mert úgy vélem, itt inkább a magyar álláspontot is ismertetve, egy ütemesebb 
tájékoztatóra kell hogy sor kerüljön.  

Ahogy államtitkár úr is elmondta, a KAP 2013 után is megmarad kétpilléres 
rendszerben, és radikális változásokra nem kerül sor. Így a vidékfejlesztési politikának a 
beavatkozási logikája változatlan marad: tehát a programozásra, végrehajtásra, monitoringra, 
értékelésre, ellenőrzésre, forrásfelhasználásra vonatkozó szabályok hasonlóak lesznek. Bár 
megcélozza az egyszerűsítést a vidékfejlesztésről szóló rendelet is, azonban azt vélelmezzük, 
hogy az új elemek, amelyek egyébként a kedvezményezettek számára jelenthetnek további 
lehetőségeket is, ezek az új elemek fokozzák a bürokráciát, ezért külön felhívjuk a figyelmet, 
hogy olyan megoldások szülessenek, hogy ne növeljék se a tagállamok, se annak intézményei, 
illetve a kedvezményezettek adminisztrációs terheit. (Czerván György távozik az ülésről.) 

A forrásokról. A 2013. évi nominális szinten marad a támogatás, azonban figyelembe 
kell vennünk azt, hogy a többéves pénzügyi keretről folyik a vita, így a főösszeg változhat, 
így csak ezt követően tudjuk meghatározni a tagállamokra vonatkozó forráselosztást. 
Másrészt Horvátország csatlakozásával még nem számoltak a jelenlegi előterjesztések, ez 
mindenképpen befolyásolni fogja a tagállamok támogatási szintjét. Magyarország számára 
nem elfogadható, hogy a vélelmezett úgynevezett objektív kritériumok alkalmazása 
valamiféle torzulást okozzon az eddigi támogatási szinthez képest. Indokunk az, hogy a 
közvetlen kifizetések szintje jóval alacsonyabb volt az elmúlt nyolc esztendőben.  

Az alapok közötti harmonizációt, amely az Európai Unió teljes fejlesztési politikájára 
vonatkozik, azt egy közös stratégiai keret fogja megteremteni. Ez egy újszerű elem, és 
Magyarország támogatja ennek létrehozását. Tehát közös stratégiai keretbe fog kerülni az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, a Szociális Alap, a Tengerügyi és 
Halászati Alap az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alappal. Hiszen meg kellett 
küzdeniük a nemzetállamoknak vagy pályázóknak is azzal a lehetetlen helyzettel – hogy 
példákat mondjak –, például egy mindenki által támogatott kistérségi autonóm energiaellátó 
rendszert nem lehetett ebben a pályázati rendszerben létrehozni. Ott, ahol többszereplős maga 
a projekt, például mezőgazdasági vállalkozásnak részt kell vennie a hígtrágyával, vagy éppen 
ugyanebben a rendszerben kellene szerepelnie egy szennyvíztisztító telepnek a 
szennyvíziszappal, ezek a merev alaponként való szétosztások nem tették lehetővé ezeknek a 
rendszereknek a létrehozását. Így például a mostani rendszerben egy KEOP-ban megvalósult 
biogázüzem hulladék hőjét nem lehetett egy kertészet fűtésére használni, mert az tiltott 
agrártámogatásnak minősült volna, vagy fordítva: az állattartó telep mellé EMVA-ból 
finanszírozott rendszer sem szolgáltathatott volna az agráriumon kívüli területet. Ez a helyzet 
meg fog változni, ez egy új lehetőség. Ez azonban nyilvánvalóan magával hozza a 
többletadminisztrációt is. Tehát közös szabályokat fognak megfogalmazni minden alapra. 
Mindenkinek hozzá kell járulnia az intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődést szolgáló 
Európa 2020 stratégiához. És kimondva jelzi a dokumentum, hogy az EMVA-nak 
konzisztensnek és kiegészítőnek kell lenni a többi alaphoz, reményeink szerint így ezek a 
vagylagos támogatások módosulhatnak, tehát kiegészítésként vehetjük igénybe akár egy 
strukturális alapból finanszírozott fejlesztésként. 

A partnerség elve egy partnerségi szerződésben jelenik meg. Erre a partnerségi 
szerződésre vonatkozóan vannak aggályaink. Jobban szeretnénk a „megállapodás” elnevezést, 
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hiszen jogi értelemben ez a partnerségi szerződés, amelyet egyébként a tagállamnak kell 
előkészítenie, nem tekinthető szerződésnek.  

A vidékfejlesztési támogatásoknak a versenyképességhez, a természeti erőforrások 
védelméhez, a fenntartható gazdálkodáshoz, illetve az EU vidéki térségeinek kiegyensúlyozott 
területi fejlődéséhez kell hozzájárulniuk. Fontosnak tartok megemlíteni hat prioritást, amely 
közül is az első a tudástranszfer; a második a mezőgazdaság versenyképessége, üzemek 
életképessége; a harmadik az élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés; a negyedik a 
mezőgazdaságtól, erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák megőrzése; az ötödik az 
erőforrás-hatékonyság – itt látszik az, hogy talán szakítani kíván az Európai Unió azzal a 
néhány évtizede kitapintott politikával, hogy az energiaválságot majd az agrárium oldja meg, 
azonban rámutat ez a pont arra, hogy viszont nagy energiafelhasználó. Tehát az erőforrás-
hatékonyságra ügyelnie kell nemcsak a mezőgazdaságnak, hanem az egész agrár-élelmiszer 
ágazatnak. És a vidéki területek foglalkoztatása, annak fejlesztési lehetőségeinek kiaknázása a 
hatodik prioritás. Azonban minden egyes vidékfejlesztési politikán keresztül kell hogy hasson 
három horizontális célkitűzés: ez az innováció, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás. 
Magyarország üdvözli mind a célokat, mind a prioritásokat. 

Új elemként jelenik meg, hogy a Bizottság egy 5 százalékos tartalékot tervez 
bevezetni, egyébként minden közös stratégiai keretalapra, tehát nemcsak az EMVA-ra, hanem 
éppígy a strukturális alapokra is. És ha az ebben a partnerségi szerződésben rögzített 
mérföldkövek nem teljesülnek, és a 2017-2019-es előrehaladási jelentésekben elmaradások 
mutatkoznak, akkor ezt a tartalékot, a tagállam javaslata alapján egyébként, át kell 
csoportosítani más, jobban teljesítő prioritásra. Ezzel a teljesítménytartalék-bevezetéssel 
aggályaink vannak, tehát a magyar álláspont aggályosnak tartja. Egyébként a magyar 
elnökség alatt elfogadott, a közös agrárpolitika jövőjéről szóló következtetések is tartalmazták 
ezt, mert arra ösztönözheti a tagállamokat, hogy óvatos tervezést próbáljanak megvalósítani, 
hogy ezeket a kényszerű átcsoportosításokat ne kelljen végrehajtani. Jelenlegi ismereteink 
szerint egyébként ez azért marad tagállami szinten, és marad az EMVA-n belül is ennek az 5 
százalékos keretnek az átcsoportosítása.  

A források és azok elosztása esetén továbbra is éves lebontás lesz. Azonban a 
társfinanszírozási arányok, az EU–nemzetállam társfinanszírozási arányok változnak. A 
kevésbé fejlett régiókra 85 százalékos lesz, és minden egyéb más régióra 50, de megjelenik 
egy köztes régiós elképzelés is, kevésbé körülhatároltan még. A tudásátadásra, termelői 
csoportokra, az együttműködésre, a LEADER területére, fiatal gazdákra viszont 80-90 
százalékos lesz a finanszírozási arány. Innovációnál 100 százalék. Egységesíti az EU ezeket 
az arányokat; eddig tengelyenként és tagállamonként is változókat alkalmaztak. Ez kedvező 
egyébként számunkra, hogy a kevésbé fejlett régiókban 85 százalékos lesz ez a támogatási 
arány, mert eddig 75 és 80 volt ez az arány. Itt pontosítani kell azt, hogy a régiókon átívelő 
programoknál – ez akár a LEADER-nél fordulhat elő – melyik arányt kell figyelembe venni. 
Mi azt javasoljuk, hogy egységesen és a magasabbat.  

Új elem, hogy a LEADER-megközelítés alkalmazása egyrészt az EMVA-n belül 
továbbra is kötelező lesz, azonban ezt a megközelítést, a közösségek által irányított 
fejlesztések módszerét ki kívánja terjeszteni az Európai Unió a strukturális és a kohéziós 
alapokra is. Eszerint folyik már egyébként a többalapú tervezés, a másik eleme pedig a 
közösségek által, tehát Magyarországon a közszféra és a LEADER-en belül praktikusan az 
önkormányzatok, a civil szektor és a gazdasági szereplők együttműködésével folyna ez. 
Egyrészt üdvözöljük ennek a lehetőségét, és amíg az ilyen az EMVA-ban kötelező, a többi 
alapban 5 százalékot kell továbbra is fordítani a LEADER alapú programra, a többi alapnál 
nem határoz meg a rendelettervezet kötelező mértéket. Tehát ez lehet nulla is. Az azonban 
látszik, hogy ennek az alkalmazása akár többletintenzitásokat is jelenthetne, tehát célszerű 
lenne. Itt viszont végig kell gondolnunk azt, hogy vajon a LEADER mai magyarországi 



- 27 - 

szervezettsége, professzionalitása képes-e erre. Hiszen lássuk be, több alapból levő 
finanszírozási lehetőségnél többletadminisztráció is lesz, ezzel megnőhet akár az elbírálási, 
kifizetési időszak. Tehát itt gondoskodnunk kell arról, hogy a LEADER-akciócsoportok 
autonómiáját nem sértve, magára a működésre valamiféle professzionálisabb szervezeti 
rendszert kellene kialakítani, itt gondolva arra, hogy meg kell találni a kapcsolódásokat a 
többalapú tervezésnél természetesen a területfejlesztési elemekkel, akár a megyei 
önkormányzatok együttműködése révén. Lesz lehetőség egyébként úgy dönteni a 
nemzetállam számára, hogy közreműködő szervezetet is bevon ebbe a munkába, ebbe a 
tevékenységbe.  

A kedvezőtlen adottságú területek fogalma megszűnik, helyette a hátrányos természeti 
adottságú területek lehatárolását írja elő a Bizottság, itt a területek lehatárolásánál nyolc 
biofizikai kritériumot nevez meg. Magyarország elkötelezett abban, hogy ez az új 
kritériumrendszer alapján történő lehatárolás valósuljon meg, mert a jelenleg használatosban 
számos olyan szociális elem is található, amelyek már nem felelnek meg a mai viszonyoknak.  

Mint mondtam, az EMVA-forrás 5 százalékát kell LEADER-re fordítani, és maximum 
4 százaléka fordítható továbbra is a technikai segítségnyújtásra. Az EMVA-forrásoknak 
viszont legalább 25 százalékát az éghajlatváltozás mérséklésére kell fordítani, az ahhoz való 
alkalmazkodásra, illetve három olyan intézkedésre, amely az agrár-környezetvédelem 
éghajlathoz kapcsolódó, ökológiai termeléshez, valamint a hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területekhez kapcsolódik. Ezen a ponton némi vita van, hiszen Magyarország 
egyébként egyetért ezzel az iránnyal, viszont a preambulumban jelenik meg ez az arány, és a 
preambulum nem lehet kötelező érvényű. Azokat a törekvéseket, amelyek egy magasabb 
minimumszázalék meghatározását szorgalmazzák, Magyarország nem támogatja, és 
elegendőnek tartja a három felsorolt intézkedést.  

Megszűnnek a tengelyek, tehát a mostani négytengelyes rendszer megszűnik, hanem 
egy húsz intézkedéscsomagból álló menüből lehet választani. Azonban tematikus 
alprogramok is indíthatók, ezek közül hadd emeljem ki például a fiatal gazdákra vonatkozót, a 
kisgazdaságokra vonatkozót, a rövid élelmiszer-ellátási láncokra és a hegyvidéki területekre 
vonatkozót. A rövid élelmiszer-ellátási láncokra vonatkozó elem szintén egy magas rangú 
prioritássá lépett elő. Legutóbb valamennyi agrárminiszter kapott levelet Dacian Cioloştól és 
John Dallitól, az egészségügyért és fogyasztóvédelemért felelős biztostól, amely épp azt 
elemzi, hogy ez a szegmens Nyugat-Európában nemcsak már valami szűk piaci rés, hanem 
egy külön önálló ágazat, és ennek nyilvánvalóan a környezetvédelmi aspektusaira is 
figyelemmel kell lenni, de fel kell készíteni a termelőket is erre a fajta értékesítési 
lehetőségre. Tehát kifejezetten nem eltűri ezt az ágazatot, hanem támogatja, és ez az a terület, 
ahol a versenyjogi szabályok némely esetben mellőzhetők, és arra fókuszál, hogy a 
versenyképességet nem európai léptékben kell csak biztosítani, hanem helyiben, tehát a helyi 
versenyképességet is figyelembe lehet venni. Erre egyébként 90 százalékos a támogatási 
lehetőség, tehát magas intenzitású az európai uniós támogatási részarány, azonban külön 
SWOT-analízist kell erre készíteni, és eredménymonitorozást külön a programokra. Tehát 
lehet látni azt, hogy nőnek a lehetőségek, de amellé azért többletadminisztráció is társulhat; 
általában a monitoringozás, az eredmények mérése az, amire nagyobb energiát fog az Európai 
Unió fordítani. 

A kockázatkezelési eszközök átkerülnek az I. pillérből a II-esbe. Két eleme ismert: az 
egyik a termény-, állat- és növénybiztosítás, a másik az állat- és növénybetegségekre 
vonatkozó környezeti károk kölcsönös pénzügyi alapja. S emellé társul egy újonnan 
bevezetendő jövedelemstabilizációs eszköz is. Megemlítjük itt azt nemzeti álláspontként, 
hogy átmeneti intézkedés megalkotása mindenképpen szükséges, hogy a jogfolytonosságot 
biztosítani tudjuk a jelenlegi rendszerhez képest.  
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Monitoring-adatszolgáltatásban új elem, hogy negyedévenként kell jelenteni a 
finanszírozással kapcsolatos mutatókat. Ez egy új kötelezettség. Úgy gondoljuk, hogy ez 
nagymértékben növelné a kifizető ügynökségek és az irányító hatóság adminisztratív terheit 
is. 

Az eddigi állami támogatásokkal kapcsolatos, tehát az Annexen kívüli projektekre 
vonatkozó bejelentési ügyek bonyolultak voltak. Itt javasoljuk azt, hogy egyszerűsítés 
történjen, hiszen a vidékfejlesztési programok jóváhagyása, módosítási folyamata túlságosan 
bürokratikus. 

A termelői csoportoknál különböző támogatási százalékot határoz meg a létrehozástól 
számított öt évre, és még a jelenlegi rendszeren felül is, tehát ez a degresszivitás megmaradna, 
azonban tovább bonyolítja a rendszert. Ezt Magyarország nem támogatja, egyszerűsítést 
szeretnénk elérni.  

Az állami erdők támogatásra vonatkozóan szintén szeretnénk elérni lehetőséget, hogy 
az erdősítés és fásítás körébe be tudjuk vonni az állami erdészeteket is.  

Köszönöm, elnök úr, ennyiben kívántam összefoglalni a rendeletalkotás folyamatát, 
jelenlegi állását. Az elfogadására ugyanolyan menetrend vonatkozik, mint amit Czerván 
államtitkár úr elmondott az I. pillér kapcsán. Tehát némi bizonytalanság van abban, hogy az 
elkövetkező év közepén megszülethet-e a rendelet. 

Várom a kérdéseket természetesen. 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megjegyezni, hogy a vidékfejlesztési pénzek 
lehívását az utólag csatlakozott országok sokkal intenzívebben teszik, az összes 
pénzlehívásnak mintegy 30 százalékát ez teszi ki a mezőgazdaság és vidékfejlesztés együttes 
pénzkeretén belül. Nyugat-európai országoknál ez egy eléggé ismeretlen terület. Nálunk 
néhány százalékos volt eddig az úgynevezett vidékfejlesztési komponens, vidékfejlesztési 
területre fordítható pályázati pénzek. Mondhatnánk azt, hogy ebben előnyünk van, mert 
nyögve-nyelve, de beletanult a környezet, a vidéki agrárkörnyezetben érintettek és az 
önkormányzatok is, mindenki, aki a felületen érintettje lehetett ennek a támogatási formának. 
Tehát ebben szerintem elég rugalmasan tudjuk majd fölvenni az új feltételek vagy a részben 
módosuló feltételek szerinti vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket. Azaz itt egy nyitottabb 
pályánk van; úgy látom, az agrártámogatásoknál szerintem nagyobb lesz a technikai változás, 
mint itt, a vidékfejlesztési résznél. 

Van-e kérdés? Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok szót, majd Szabó Rebekának. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönjük szépen a tájékoztatást. Azt szeretném 

mondani ezzel kapcsolatban, hogy nagyon üdvözlendő ez a komplex fejlesztési lehetőség, ami 
korábban nem volt; jó példákat is mondott államtitkár úr, hogy milyen nehézkes volt, 
mondjuk, egy ilyen zöldenergiafarmnak a megvalósítása. Mindenféle trükkökkel meg 
gentlemen’s agreementekkel lehetett csak, hogy akkor minden egyes alapnál nyer, mert 
különben az egész borul. Ez főleg banki oldalról elég nehezen volt kezelhető, hogy ez akkor 
most hogyan is lesz. Ez egy nagyobb feladat, hozzáteszem, és abban is egyetértünk, hogy 
sokkal komolyabb előkészítésű munka.  

Az előbb nem reagált egyikünk sem arra, amit Rebeka mondott az AKG-ról, mert 
ugye az ebben a pillérben lesz. (Szabó Rebekához:) Én azért szívesen összehozlak olyannal, 
akinek volt ilyen monitoringja. Amikor azt mondtad, hogy nincs igazán monitoringja, én 
néhány tucat olyannal összehoználak, aki vért izzadt egy ilyenen. Nagyon szigorú a rendszer, 
úgy gondolom, ez az egyik legszigorúbb rendszer, és messze egyetértek azzal, hogy ez bőven, 
sokkal-sokkal szigorúbb, mint a zöldügy. (Többek: Bizony!) Úgyhogy kár lenne ezt bolygatni, 
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ez egy jó rendszer. És főleg az állattenyésztéshez, legeltetéshez, egyébhez kötődő monitoring, 
ami máshol nem nagyon van. (Dr. Simicskó István megérkezik az ülésre.) 

Eddig nagyjából az EMVA-ban világos volt a négy tengely, és ott az is megvolt, hogy 
milyen százalékos arányban történik. Ezt majd valahogy a húszpontos menünél is meg kell 
majd határozni, gondolom, a véglegesnél. Én most nem azt kérem nyilván, hogy erről kapjunk 
egy részletes tájékoztatást, de gondolom, erről is kapunk majd, ha már olyan állapotban lesz, 
hogy azért láthassuk azt, hogy mennyit tervez a tárca modernizációra, egyébre. Ugye, most 
kicsit bonyolultabb lesz az ügy, mert majdnem minden menüpontnál lehet valamilyen szinten 
modernizációról is beszélni majd, de azért az majd persze nyilván mindenkit érdekelne, hogy 
mennyire folytatódik az a modernizációs program az innováción kívül, ami azért elindult, és 
meglátszik, körül kell nézni az aratásnál, hogy milyen technikai felszereltség meg 
eszközrendszer van, szárítókban, egyébben. De van még lemaradásunk. Tehát ezeket az 
ügyeket, és főleg az energiatakarékos, környezetkímélő technológiát, meg a víztakarékos 
technológiát, aszály, öntözés, egyéb, ezeket mindenféleképpen forszíroznám én. De erről 
nyilván tartunk majd egy külön megbeszélést akkor, ugyanis ezt el kell kezdeni. Ha mi azt 
akarjuk, hogy ’14-ben meghirdetett programok legyenek, ahhoz azért valamikor ’13 közepére 
már olyan állapotban kell legyen ez a hétéves program – remélve, hogy addigra költségvetés 
is lesz, mert addig ugye az egész csak egy fikció –, hogy ezt tényleg alaposan át tudjuk 
beszélni. Mert ez egy hosszú folyamat. Jó lenne, ha az elején úgy dőlne el, hogy nagyjából 
azok a prioritások, ami Magyarországnak fontos, benne legyenek. Én biztos vagyok benne, 
hogy ez így is lesz, de azért erről kell még beszélni.  

Az állami erdészeteket én is nagyon fontosnak tartanám. Nagyon-nagyon komoly 
foglalkoztatási lehetőség, és jól szervezett foglalkoztatási lehetőség van mögötte vidéken, ha 
ez a program így kiterjeszthető. Jobban kontrollált, jobban ellenőrzött, más apparátusok 
működnek mögötte. Úgyhogy ezt én is fontosnak látom, ezt valahogy ki kell hajtani, hogy 
ugyan ez állami, de hát ez akkor is gazdasági tevékenység valamilyen szinten, és ilyen 
megkülönböztetést nem lenne jó tenni. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerül, de azért ettől 
függetlenül csak biztatom a tárcát, hogy ezt csinálja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Néhány megjegyzésem van. Itt most 

nem szeretnék belemenni az agrár-környezetvédelmi program monitorozásának a különböző 
problémáiba. Csak annyit jegyeznék meg, hogy én annak idején még botanikusként részt 
vettem a szempontrendszerek összeállításában, legalábbis ami a gyepekre vonatkozik, és 
tudom, hogy egyébként készült ilyen szempontrendszer, nemcsak botanikus, hanem állattani 
szempontból, madártani szempontból is. És azt is tudom, hogy még az előző kormány idején 
aztán ez a kritériumrendszer valamelyik minisztériumi fiókban nyugodott elég sokáig, és 
nagyon sokáig nem is tudtak róla, hogy létezik. Úgyhogy ezért azt gondolom, lehet, hogy a 
monitoring fogalmát értelmezzük másként Gőgös Zoltánnal, de mindenesetre az a hosszú távú 
nyomon követése ezeknek az agrár-környezetvédelmi programoknak, ami megfelelően, 
objektíven tudná elemezni ezeknek a hatásait, azt gondolom, ez nem működik igazán jól. De 
mondom, nem akarok ezen hosszan vitatkozni, majd felteszem a megfelelő kérdést a 
minisztériumnak, és akkor biztosan kapunk rá választ. 

Amit itt most V. Németh Zsolt államtitkár úr ismertetője alapján szeretnék mondani, 
hogy egyrészt köszönjük a részletes ismertetést. Másrészt felmerült ez a közös stratégiai keret, 
tehát az, hogy bizonyos fejlesztési meg egyéb támogatásokat egy ilyen közös keretben lehet 
majd kifizetni, és ehhez egy LEADER alapú megközelítés lesz majd, tehát az EU efelé 
szeretne elmozdulni, erre szeretne alapozni. Ennek kapcsán én egyrészt aggályaimat 
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szeretném megfogalmazni, másrészt kérdezni szeretnék. Én ugyanis úgy látom, hogy a hazai 
LEADER-rendszer jelenlegi működése nem fog megfelelni ezeknek a céloknak. Ez némiképp 
ellentmond jelenleg az uniós céloknak is, mert nálunk ezek a HACS-ok inkább csak kifizető 
ügynökségi feladatokat végeznek el, és elég erős a központi döntés és kérelemkezelés. És azt 
gondolom, ahhoz, hogy ezeket a fejlesztési támogatásokat hatékonyan lehessen felhasználni 
és kifizetni, ehhez át kellene alakítani a hazai LEADER-rendszert, meg kellene erősíteni, és át 
kellene gondolni, hogyan tudnánk nagyobb önállóságot adni a helyi közösségeknek és a helyi 
döntéseknek. Erre szeretnék rákérdezni, hogy a tárca gondolkodik-e azon, milyen lépéseket 
tudnánk ennek az irányába tenni, egész egyszerűen azért, hogy ezeket a pénzeket sokkal 
hatékonyabban le tudjuk hívni és fel tudjuk majd használni, és nehogy valamiféle ilyen uniós 
fejlesztési forrás elvesszen esetleg a magyar vidék számára. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm 

államtitkár úrnak a részletes, alapos tájékoztatást.  
Az egyik kérdésem arra vonatkozik, az alapok közötti harmonizációt említetted, és ez 

valóban nagyon fontos. Elbeszéltek egymás mellett a strukturális alapok és az EMVA 
forrásai. Ugyanakkor az intézményi hátterére szeretnék rákérdezni, mert már a Gyurcsány-
kormány alatt fölmerült, hogy a vidékfejlesztési tárcától ilyen alapon el kellene vinni ezeket a 
forrásokat, és berakni a strukturális alapok közé. Eddig az mentette meg ennek a forrásnak az 
önálló kezelését, hogy az EMVA elkülönített alap volt, és ilyen értelemben teljesen 
nyilvánvaló volt, hogy a vidékfejlesztésnek kell ezt a keretet gondoznia. Van-e, látsz-e ilyen 
veszélyt? Mert itt is fölmerült, hogy a kormányzati struktúrában esetleg máshova kerülnek 
ezek a pénzek, ha egy ilyen folyamat elindul. Mert ez valószínűleg nem lenne szerencsés. A 
harmonizáció igen, de egy intézményes áthelyezése valószínűleg nem tenne jót a 
vidékfejlesztésnek. 

A másik megjegyzésem, amit Gőgös Zoltán is kérdezett, kicsit kritizálva is az előző 
időszakot. A menüpontok vagy a prioritások közti forrásallokáció kérdése: ez mikor dől el, 
hol dől el? Tehát mi ennek a módja? Nyilván először az európai rendeletnek kell megszületni, 
és utána lehet a magyart elkészíteni, de nagyon fontos, hogy hova kerülnek ezek a források, 
milyen jogcímekre. Tehát mit használ ebből a menüből, erről az étlapról Magyarország, amit 
az Európai Közösség fölkínál? A fizikai tőkefejlesztés, amit modernizációnak nevez Gőgös 
Zoltán, hát, az katasztrofális következményekkel járt, ha mondjuk, a vidék szempontjából 
nézzük; az elköltött 400 milliárd forint eredményeképpen, hogy egy fontos eredményt 
kiemeljek, azt hiszem, tervezetten 3600 fővel csökkent a foglalkoztatás vidéken. Tehát ha mi 
azt akarjuk, hogy a pénzeink úgy hasznosuljanak, hogy a vidék erősödjön, akkor nem 
föltétlenül szerencsés ugyanazokra a szakosított telepekre megint elkölteni több száz milliárd 
forintot. Néhány tőkeérdekeltség elviszi ezeket a pénzeket, a többségnek meg nem jut semmi. 
Úgyhogy ez nagyon lényeges kérdés. Nem biztos, hogy egyformán fogjuk megítélni az 
allokáció kérdését, de az allokáció nagyon fontos dolog, nem csak a forrás mennyisége a 
fontos, hanem hogy valóban milyen jogcímekre helyezzük ezeket, és ez mennyiben felel meg 
a nemzeti vidékstratégiának. Én úgy látom, amiket államtitkár úr elmondott, ezek a jogcímet 
segíteni fognak a vidékstratégia megvalósításában, azt is mondhatnám, hogy a vidékstratégia 
tulajdonképpen jól megalapozza ezeknek a forrásoknak a lehívását. De mégis, hogyan látod 
ezt a forrásallokációt, és ez mikor, hogyan mehet végbe? Tudunk-e ebben mi itt valamilyen 
módon majd szerepet játszani, ennek a kialakításában? 

Nagyon fontosnak gondolom, az EMVA 25 százalékát említetted, hogy ennyit kell az 
éghajlatváltozás, AKG, ökológiai területek ügyére fordítani. Legalább ilyen fontosnak 
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gondolom én magam a rövid élelmiszerláncokkal kapcsolatos dolgokat. Itt sokféle tévhit van 
Magyarországon, a helyi gazdaságnak van-e szerepe, mennyi van, mennyire gázolhat át az 
exportorientáció a helyi gazdaságon. Én is azt gondolom, hogy a helyi gazdaság erősítése 
nagyon fontos dolog, és ehhez ezeknek a rövid élelmiszerláncoknak a kialakítása fontos dolog 
lehet. Úgyhogy a magam részéről örülök ennek, és erősíteni szeretném. 

Még egy megjegyzés az AKG kiértékelése körüli beszélgetéshez, talán egy kis adalék 
ehhez. Nem is biztos, hogy egyszerűen talán a monitoringról van szó, hanem nem történt 
tisztességes kiértékelése ezeknek az intézkedéseknek. Magyarán, nem tudjuk, hogy 
ténylegesen azoknak az előírásoknak, amelyeket az AKG-ban például megfogalmazunk, van-
e hatása és milyen hatása van arra, ami miatt mi azt odaadjuk. Mondjuk, egy integrált 
szántóföldi növénytermesztés, mondjuk így, egy szelídített iparszerű mezőgazdaság, annak 
valószínűleg semmiféle hatása vagy alig van hatása a környezeti elemekre. Tehát ilyen 
szempontból ki kellene értékelni, hogy a különböző gazdálkodási rendszereknek, amelyeket 
az AKG-ban támogatunk, azoknak van-e hatása. Mert ezt kell bemutatni az európai 
polgárnak: kérem szépen, javult a környezeti állapot, tisztábbak a vizek, több a madár, erdeink 
nem pusztulnak, és a többi. Tehát valamilyen kimutatott eredmény hiányzik. Most már elég 
hosszú ideje működik ez nálunk is, tizenöt éve lassan már, hogy működnek az agrár-
környezetgazdálkodási programok. A kiértékelés talán az, ami fontos lenne, és ezzel tudnánk 
bemutatni és érvelni amellett, hogy érdemes ezeket a gazdálkodási rendszereket támogatni. Én 
kutatókollégákkal beszélgettem, Bárdi Andrással például, aki egyik vezető kutatója ennek a 
területnek. Hát, részben forrás nincs az ilyen típusú értékelésekre, másrészt, ha mégis 
végeztek európai együttműködésben kiértékeléseket, nem nagyon lehetett kimutatni ennek a 
hatását. De ezt csak csöndben mondom. Tehát azért lenne jó ezt megalapozni valóban, hogy 
hosszú távon ez működőképes legyen, és forrásokat tudjunk biztosítani a gazdálkodási 
rendszerek mentén a gazdák számára. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Az én kérdéseim is lényegében elhangzottak, de azért 

megerősítem: én is a forrásallokációval kapcsolatban szeretném államtitkár urat kérni, hogy 
ha lefordítaná a mostani négy tengelyt erre a hét prioritásra, hogy akkor ott egyáltalán az Unió 
milyen előírásokat ad a tagállamoknak, hogy hogyan kell ezt elosztani, vagy ad-e, vagy 
mekkora a tagállami mozgástér. Mert ez valóban nagyon fontos, hogy a II. pillér allokációja a 
hét prioritás – ha jól tudom, annyi van – között hogyan oszlik meg.  

A másik kérdésem szintén elhangzott részben, úgyhogy nagyon röviden tudom 
mondani: a LEADER közösségi csoportoknak a döntéshozatalba való bevonása, és akkor ők a 
helyi dolgokról döntsenek.  Tudom, hogy a kormány két éve küzd azzal, hogy az előző 
ciklusnak a klientúraépítésétől megtisztítsa a LEADER-akciócsoportokat és egyáltalán magát 
a LEADER-elképzelést. De ez az Uniónak is prioritása, tehát akkor most legyen ez 
kiterjeszthető, tehát a LEADER típusú gondolkodás az egyéb fejlesztési forrásokra is legyen 
kiterjeszthető. Alkalmas-e a most már talán megtisztított vagy átalakított rendszer erre? Ha 
igen, akkor hogyan megyünk tovább? Ha még nem, akkor mik a teendők? Mert valóban, a 
közösségi döntéshozatalban nagy potenciálja van a kormánynak abban, hogy a gazdasági 
nehézségek fokozódni fognak vidéken is, meg az egész ország területén. Ha ebbe minél 
inkább bevonjuk a lakosságot, ennek a viselésébe, a döntéshozatalába, azt gondolom, hogy ez 
a mindenkori kormánynak az elfogadottságát segíti. Tehát itt nem politikai célú a 
megközelítésem, hanem ezt a potenciált kihasználja-e a kormány, és az Unió pedig mekkora 
keretet ad ennek a kihasználására, tehát hogy minél több lokális fejlesztést a helyzetbe hozott 
helyi akciócsoportok, a feladatukhoz felnőtt helyi akciócsoportok kompetenciájába utaljon. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy mondat. Nem akarok itt most nyitni erről, hogy 

a fejlesztéspolitika mit hoz, mit visz. De azért azt sem szeretném, hogy ez így maradjon, hogy 
3600 munkahely megszűnt azért, mert fejlesztést csináltunk. Hál’ istennek, azt nem tudjuk 
megnézni, hogy mennyi szűnt volna meg, ha nem csinálunk. Ugyanis ha az állattartó telepek 
80 százalékát be kellett volna zárni, mert nincs meg a trágyakezelés fejlesztése, akkor az nem 
3600 munkahely elvesztését jelentette volna. Ennyit a fizikai tőkefejlesztéshez. És mondom 
még egyszer, hál’ istennek, nincs ilyen kimutatásunk, és nagyon remélem, nem is lesz. 
Ugyanis modernizáció meg technológiai fejlesztés nélkül a magyar mezőgazdaság, amely az 
egyik legjobb adottságú Európában, csak kullogni fog a többiek után, még sokkal drágábban 
és sokkal rosszabbul fog termelni. Úgyhogy én ezt fontosnak tartom, hogy ez továbbra is így 
legyen.  

Foglalkoztatásfejlesztést abban látok, ha ez a pont, amiről itt szó volt, hogy a rövidebb 
élelmiszerlánc támogatása lehetséges, akkor sokkal nagyobb teret nyerhet a helybeni 
feldolgozás és kisebb kapacitásoknak az erősítése, mert eddig sajnos erre ilyenfajta 
támogatási forrás, ha volt is, nem nagyon tudták igénybe venni, mert hiába írtunk mi ki, 
mondjuk, vágópontfejlesztést, ha három pályázó volt összesen az egész országból. Ez tehát 
nyilván egy komplexebb rendszer annál, és ha az egész rendszert kell fejleszteni, akkor nem 
áll meg ott, hogy most van helyi vágópont, de mondjuk, nincs hozzákapcsolódó forgalmazói 
akarat meg forgalmazói háttér, mert mindenki a nagy kapacitásokban keresi a dolgát. Ez így 
jobban kezelhető, ha erre lehet egy ilyen támogatás – ez biztos, hogy hoz 
foglalkoztatásbővítést. De az, hogy ha elkezdünk újra kapálni meg kaszálni, attól persze 
nagyon sok ember fog dolgozni, csak hát éhen fog halni, ugye, ezt azért tisztán látni kell.  

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Tényleg muszáj egy mondatot legalább erre 

reagálni, amit Gőgös államtitkár úr elmondott. Meg lett volna erre a lehetőség korábban is. A 
magyar kormány, nevezetesen az előző kormány olyan életképességi határokat vezetett be, és 
olyan minimum-határértékeket, ami alatt nem is lehetett pályázni, hogy ezek a kicsik a 
közelébe nem jutottak a forrásoknak. Tehát meg lett volna a lehetőség a helyi kiskapacitás-
bővítésre, ha a kormány ezt preferálta volna, és nem a legnagyobbak felé a határokat úgy tolta 
volna föl, hogy csak a legnagyobbak és csak és kizárólag ők jutottak ilyen forrásokhoz. 

Köszönöm szépen. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És még akkor azt is tedd hozzá, hogy messze ez volt a 

legalacsonyabb Európában! Messze a legalacsonyabb volt!  
 
ELNÖK: Kérem szépen, ezek majdnem a folyosó szintjére tartozó beszélgetések is 

lehetnének, úgyhogy most térjünk vissza… (Hanó Miklós: Elnök úr, ezek nagyon fontos 
dolgok! Mert ezért nem tudott fejlődni a kisebb! Ez nagyon lényeges!) Igen, ez rendben van, 
de maradjunk a napirendi pont kereteinél. (Hanó Miklós: Ez is hozzátartozik!) Olyan 
oldalleágazások mélységéig is néha elszaladunk, amit most nem szeretnék, figyelemmel arra, 
hogy államtitkárt hallgatunk meg, és egy másik államtitkár meg már várakozik, hogy sorra 
kerüljön a következő napirendi pontnál. Már elnézést, erre is legyünk figyelemmel! 
Köszönöm szépen.  
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Most megadom a szót V. Németh Zsolt államtitkár úrnak a felmerült gondolatok 
megválaszolására. 

V. Németh Zsolt államtitkár válaszai 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Valóban így van, hogy Magyarországon az EMVA-nak a szerkezete kicsit másképp 
alakult, mint Nyugat-Európában. Ausztriában például nagyon markáns maga a 
környezetgazdálkodás és nagyon kevés a beruházási támogatás, és környezetgazdálkodás 
címén juttatja el az összegeket valamilyen elvek alapján a gazdákhoz, aki aztán ebből a 
magasabb jövedelemből majd fejleszt. Annak, hogy nálunk így alakult ki az EMVA, 
nyilvánvalóan oka volt. Egyrészt az erőviszonyok alakították ki magát a tengelyeket, és 
persze azt lehet látni, hogy maga a vidékfejlesztés nagyon csekély, 20 százalékos 
nagyságrendben szerepel az egész programon belül, de azt is tudjuk, hogy az infrastrukturális 
fejlesztések hiányoztak az agráriumból. Tehát ez részben indokolt is volt. Ami nem volt 
indokolt, az az – és ezt kell most szerintem a tervezéskor elkerülnünk, de ez a húszas menü be 
is határolja a lehetőségeket, bár vannak tematikus alprogramok –, hogy nagyon földaraboljuk 
és nagyon becímkézzük az egészet. Mert most a programozási időszak végén ettől 
szenvedünk, hogy mivel nagyon sok a jogcím, száznegyven…, nem tudom, mennyi, ezért 
aztán a soknak nagyon sok pici maradéka van. Amivel nem nagyon lehet mit kezdeni, amiket 
el kell kezdeni átcsoportosítgatni az elképesztően bürokratikus rendszeren keresztül, 
monitoringbizottság, programmódosítás, és így tovább. Tehát itt a vége felé jobban örülnénk, 
ha nagyobb, átfogó jogcímek lennének, és maguk azok az érdekcsoportok, amelyek ebben 
szerepelnek a mezőgazdaság különböző ágaiban, jobban bíznának abban, hogy az érdekeik 
képviselve lesznek. Én azt látom, hogy ebben talán bizonyos fokú bizalmatlanság volt, vagy 
mindenki – inkább így mondom – biztosítani akarta már a program elején, hogy az ő szűkebb 
értelemben vett ágazatára elkülönítsen összegeket. Ebből most gondok vannak. Tehát jobb 
lenne egy nagyobb mozgástérrel bíró rendszer. 

Gőgös Zoltán államtitkár úr említette, hogy üdvözli a közös stratégiai keretet. Példát 
mondok erre: szociális szövetkezetek – egyik fele agrártevékenység, a másik fele szociális 
tevékenység. Tehát egy újfajta szerkezetben lehetővé válik, hogy adott esetben az európai 
szociális alapot is bevonjuk egy ilyen természetű fejlesztésbe. 

Az AKG-val kapcsolatos vitában – most nem bölcs kádiként, de hadd mondjam azt – 
mindenkinek valamilyen módon igaza van. Valóban szigorú a helyszíni ellenőrzés, de azért 
hadd említsem meg Szabó Rebeka aggályaira, hogy folyik a monitoringozás, és nagyon 
fontos, hogy azt mi nagyon precízen megcsináljuk. Tehát folyik a monitoringozás, de valóban 
vet fel kétségeket. Tehát azért az a szántóföldi AKG, amelyiknél azt nézték meg, hogy mi az a 
méreg, amit még elvisel a föld, ettől azért különbözik az a logika, amit mondjuk, az Európai 
Unió követel meg, hogy valóban mi az egésznek a végkimenetele, és ez különbözik attól, 
hogy az adott gazdának viszont magával ezzel a méreggel el kell számolnia nagyon precízen, 
sok papírt kitölteni – ezzel valóban macera van. De a monitoring ettől azért kicsit különbözik.  

A 20 pontos menü mikor fog kialakulni? Egyrészt nem tart még itt a rendelet. Kértük 
azt, különösen egyébként a LEADER területén, hogy minél előbb hozza nyilvánosságra a 
Bizottság a részletszabályokat, mert úgy tudunk előremenni. Ugyanakkor nem akkor fogunk 
elkezdeni dolgozni természetesen, amikor minden szabály világossá válik, hanem a síneket 
rakják előttünk, de már azért robog a vonat rajta, olyan ütemben, amilyen ütemben bírunk 
menni. Így április végén elfogadta a miniszter úr azt a belső utasítást, ami létrehozta a 
tervezést, tehát folyik a tervezés. Egy piramisrendszerben történik mindez, a tetején a 
projektirányító bizottság van, amely a mindenkori miniszteri értekezlet állandó meghívottjait 
jelenti, élén a miniszter úrral. Ez alatt van egy operatív irányító bizottság, amelyet a 
vidékfejlesztési államtitkár vezet, és ezt egy operatív, tényleg operatív munkára alkalmas 
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testületnek gondoljuk; államtitkárságonként delegáltak, illetve MVH, agrárkutató; 10 tagú a 
bizottság És emellett 8 munkacsoportnak épp ma fogjuk a vezetőire a javaslatot miniszter 
úrnak fölterjeszteni. És ezek a munkacsoportok, ami azért látszik a területeknél: 
környezetminőség, fenntartható agrárszerkezet, erdészeti munkacsoport, hozzáadottérték-
növelés, helyi közösség, társadalmi kohézió, helyi gazdaságfejlesztés, k+f, innováció, 
tudásátadás, képzés, kultúra, vidéki örökség, pénzügyi rendelkezések, monitoring, állami 
támogatás, technikai segítségnyújtás, halászati munkacsoport; tehát ez a munka elkezdődött. 
Azt nem mondom, hogy bőven van időnk, de én úgy látom, hogy ütemezve és módszeres 
munkával ez a tervezés el fog készülni, és amilyen ütemben kapjuk a többletinformációkat, 
úgy tudunk előrehaladni. A tervezésbe természetesen nem csak a kötelező társadalmi vitát 
kapcsoljuk be, hanem például a magyar nemzeti vidéki hálózaton keresztül is lehet 
kapcsolódni a munkacsoportokhoz, illetve a társadalmi vitán keresztül közvetlenül is. Tehát 
törekszünk arra, hogy a tervezés során szoros kapcsolatot alakítsunk ki a Mezőgazdasági 
bizottsággal is. 

A LEADER-ek tekintetében Szabó Rebeka is egyrészt üdvözölte a LEADER-
megközelítést, és aggályait is kifejezte. Ez így van. Mert valamennyien föl tudnánk sorolni 15 
LEADER-közösséget, amely most is alkalmas arra, hogy ilyen többalapú megközelítésben és 
LEADER-szerű működéssel a többi keret forrásait is le tudja hívni, szabályszerűen el tudjon 
vele számolni. Meg hát másik 15-öt is tudnánk mondani, amelyik pedig nem. És közte van az 
átlag. Egészen biztos az, hogy olyan adminisztratív terhet zúdítana a jelenlegi 
munkaszervezeti rendszerre ez az új megoldás, hogy ez nem valósítható meg. Ezért az 
elképzeléseink alapján, egyfajta elképzelés alapján, amiről döntés nincs, a megyei 
önkormányzatoknál lenne az a szint, ahol egyrészt a területfejlesztéssel össze tudnánk 
kapcsolni, és éppen azokat az elemeket kellene oda áttenni, amelyek alapvetően technikai 
természetűek, kérelemkezelést például, vagy azon a szinten kialakulhat egy olyan stáb, amely 
szolgáltatást tudna nyújtani a helyi LEADER-közösségeknek, például a helyi vidékfejlesztési 
stratégiák elkészítésére. Természetesen a LEADER-szervezeteknél kellene maradni egy-két 
embernek, aki a működést biztosítja, aki a projektgenerálást végzi, csak azt is tisztáznunk 
kellene, hogy mit értünk a helyi autonómia alatt: mert én az egyesületet, nagyon sokan meg a 
munkaszervezetet. Szerintem magának az egyesületnek van autonómiája, hogy döntsön a 
fejlesztési céljairól, fejlesztési csomagokról. Nem feltétlenül a külön projektek felől.  

Hadd mondjak néhány mondatot: Ausztriát hozzák példaként, és azt mondják, hogy ott 
másfél oldalas egy pályázat, mi meg mit szórakozunk ezzel. Na, most az ördög mindig a 
részletekben rejlik, mert én elkértem azt a papírt, hogy mi a másfél oldalas pályázat. Azon az 
van, mondjuk, hogy a Fertő tó körüli kerékpárúthálózat-fejlesztés, és alatta az van, hogy ebből 
ennyi a kerékpárút felújítása, táblarendszer, kerékpárjavító műhely, szálláshelyfejlesztés, ez 
aláhúzva, és akkor az van, hogy ez, mondjuk, 1,5 millió euró. Ez az egyik program. A másik a 
helyi termék piacra jutása, ösztönzése, kis üzem létesítése, márkázás, marketingtevékenység: 
ez meg 1 millió euró. Na, és erről dönt. Tehát erről dönt a helyi LEADER-szervezet, hogy ez 
1,5 millióért, így, és amikor utána beadják a pályázatot, ott is vért fog izzadni azért, hogy 
minden pontosan szerepeljen. Tehát nem az van, hogy megvan-e a másfélezer méter út, és 
kipipálják, ha az út megvan, akkor itt a pénz rá – nem. Ott az elszámolás éppen úgy megy. 
Tehát a döntési szintek programcsomagok között mennek, nálunk meg mindenki a ravatalozó 
felújításáról akar dönteni, akár egyedileg is. Hozzáteszem, hogy én szívesen bővíteném a 
helyi LEADER-szervezetek döntési kompetenciáját, de meg kell őket szabadítani azoktól az 
adminisztratív terhektől, amit más nála sokkal jobban, professzionálisabban el tud látni, és az 
összhangot kell megteremteni a strukturális alapokkal. Megint a kedvenc példám az, hogy 
nem egy, több helyen voltam olyan átadáson, ahol integrált közösségi szolgáltató teret 
fölavattam, mondjuk, volt posta polgármesteri hivatalból átalakítva, kiállítással, mindennel, 
olvasósarokkal kialakítva, majd utána egy 280 fős faluban átmegyünk a tőle 80-100 méterre 
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lévő, regionális alapból felújított gyönyörű kultúrházba. Mert a két támogatási rendszer 
elmegy egymás mellett. Tehát valamilyen szinten, legalábbis informálisan ezeket össze 
kellene kötni, megyei fejlesztési tervekben ezeket összerakni, és mivel a megyei 
önkormányzatok kaptak vidékfejlesztési feladatot is, ezért ezt a részét talán el tudnák látni. És 
hozzáteszem, ez nem jelenti a helyi LEADER-közösség autonómiájába a beleszólást; ő 
határozza meg, hogy abban a térségben mit tart fejlesztésre fontosnak, melyek azok a 
beavatkozások, amelyek szükségesek. 

Igen, jelenleg elég erős a központi vezetés, de hozzáteszem, változnia kell a kifizető 
ügynökségnek is. Tehát az, hogy a közösségalapú fejlesztés megjelenik, másfajta partneri 
viszonyt feltételez. Ezért is tartanám én fontosnak a közreműködő szervezet létét. Ez az egész 
vidékfejlesztésben nem szerepel. Nálunk az MVH próbálja ezt a szerepet betöltetni, de ő 
kifizető ügynökség, neki teljes más az aspektusa. Az ő sikerei ahhoz kötődnek, ha minél több 
forrást pontosan elszámol, minden szabályszerűen megy; de ettől még van egy rakás más 
szempont is, amely nem kellően érvényesül. Tehát ezért is érdemes lenne azt megnézni, hogy 
az egyébként bővülő működési forrásokból, tehát 20 helyett 25 százalék lesz a LEADER 
működtetésére, ezt az elemet be lehetne kapcsolni.  

Ángyán József államtitkár úr mondja, hogy az intézményi háttere hogyan fog 
kialakulni. Mi arra készülünk, hogy az EMVA-nak külön intézményi rendszere lesz. Erre 
rengeteg érvet föl tudnánk sorolni, hogy ennek miért kell így lennie. De ha találkoznék egy 
olyan érvvel, hogy vajon egy helyi – akkor leegyszerűsítem – művelődésiház-felújítás miért 
itt van, miért nem megy be együtt akár az NFÜ nagy rendszerével, kevés érvet találnánk, vagy 
egy mikróra. Igen ám, csak az a szabály, úgy néz ki, marad, hogy az EMVA rendszerében, 
tehát a közvetlen támogatásokra az EMGA-nak és az EMVA-nak egy kifizető ügynöksége 
lehet. Ebben az esetben azt viszont kötve hiszem, hogy az akármilyen központosított és profi 
rendszer a fülszámokat jól kezelné. Tehát akkor azt is vinni kell, a kölcsönös megfeleltetést 
meg a többit, ez azért profilidegen. Tehát én ezen a szinten fogom meg ezt a dolgot, hogy azt 
nehezen tudom elképzelni, hogy ez beilleszthető lenne egy nagy fejlesztési ügynökség 
tevékenységébe. Tehát mi úgy készülünk, hogy ez egy külön önálló intézményrendszert fog 
alkotni. 

Az allokációnál figyelnünk kell, igen, meg arra is, mint mondtam, hogy minden egyes 
elemnél az innovációt, a környezetvédelmet és az éghajlatváltozást: minden egyes projektnél 
meg kell mondani, hogy ezt a három célt hogyan fogja segíteni vagy legalább nem gátolni. 
Úgyhogy egy nagyon-nagyon erős elem ez a 25 százalékos klímaváltozási elem! Nagyon erős 
elem; ez meghatározza egyébként magát a programalkotást és az egyes elemekre allokált 
forrásokat is szerintem. 

Varga Géza képviselő úr szintén a forrásallokációról kérdezett. Tehát még nem tartunk 
itt, de elkezdődött a tervezés, és én abban biztos vagyok, hogy a jövő év elején már ilyen 
számításokat is kell végezni. Meg kell határozni, még akkor is, ha nem tudjuk a pontos 
feltöltését ennek a 20 elemes listának. Azt meg kell mondanunk, hogy mi a sertéságazatra 
mennyit szánunk és milyen szerkezetben, ebben biztos vagyok. 

A LEADER-nél véget ért egy tisztújítási folyamat. 47 helyen váltottak elnököt, illetve 
munkaszervezet-vezetőt. Én magam nem örülök egyébként a kriminalizálásának. Azt el kell 
mondani, hogy számtalan visszaélés történt és derült rá fény, azonban mindannyiunknak 
érdeke az, hogy ezt a folyamatot lezárjuk, és azt mondjuk, hogy alkalmas ez a szervezet. Mert 
ha nem hiszünk még mi magunk sem benne, akkor senki nem fogja rábízni az egy alapon 
kívül a többi elemet is. Szerintem hasznos lenne a magyar vidékre, forrásbevonást jelentene, 
ha a LEADER-eken keresztül más alapok fejlesztéseit is be tudnánk vonni. Természetesen 
következetesen a már megindított vizsgálatokat be kell fejezni, akár a KEHI, akár a 
bűnüldöző szervek végzik. De összességében rosszabb a híre szerintem a LEADER-nek, mint 
amilyen. Ez a sajtó természetéből adódik, hogy nyilvánvalóan ezek a hírek kerültek az élre. 
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Gőgös Zoltán képviselő úrnak csak egy elemet hadd mondjak a vágópontokkal 
kapcsolatosan. Igen, ezt én is hallottam, mindenki le akart beszélni bennünket, hogy most az 
éllib. keretében a vágópontokat megnyissuk – nem volt rá igény. Most lesz. Most lesz, azért, 
mert a többi jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi az értékesítést. Egész eddig, ha lezártuk 
azokat a csatornákat, akkor tényleg nem volt érdemes vágópontot meghirdetni. Én biztos 
vagyok abban, hogy nem több tucatnyi, hanem nagyobb számban fognak jelentkezni 
vágópontra a most éppen nyitva levő pályázatnál. (Gőgös Zoltán: Úgy legyen!) A Nyugat-
Dunántúlon tízes nagyságrendet mondok, ami most lehetőségként megindul. (Gőgös Zoltán: 
Úgy legyen!) 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Amennyiben nincs több kérdés, én is újra 

megköszönöm V. Németh Zsoltnak ezt a részletes és a kérdésekre válaszolva szintén részletes 
tájékoztatást. Bízom benne, hogy amennyiben a tárgyalások lezárása felé közeledünk, akkor 
kaphat majd a bizottság még részletesebb vagy a továbbiakban újabb információt tartalmazó 
tájékoztatást is; erre igényt tart a bizottság. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az 1. napirendi pontot lezárom.  
Szeretném a bizottságnak javasolni, hogy napirendipont-cserét hajtsunk végre. Az 

előterjesztő nevében dr. Simicskó István államtitkár úr már régóta itt vár, és úgy gondolom, 
gyorsan tudnánk végezni, ha a 3. napirendi pontot a 2-essel megcserélnénk. Kérdezem a 
bizottságot, ezt így elfogadjuk-e. Aki igen, az kézfeltartással jelezze, mert ez napirend-
módosítás. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: Az 
állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7925. szám, új/átdolgozott változat a T/7815. szám helyett); (Dr. Simicskó István 
(KDNP) képviselő önálló indítványa) 

Ezek szerint előrevesszük a 3. napirendi pontot. Kérem az előterjesztő Simicskó István 
államtitkár urat, illetve a kormány, a VM részéről az illetékes képviselőt, foglaljanak helyet az 
asztalnál. (Megtörténik.) Kérem az előterjesztőt, ismertesse a mostani beterjesztésnek a 
lényegét, illetve ezt követően a VM tárca álláspontját is megkérdezzük. S ezt követően kerül 
majd sor a bizottsági tagok hozzászólására. 

Megadom a szót államtitkár úrnak. 

Dr. Simicskó István (KDNP) szóbeli kiegészítése 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Nagyon köszönöm az egyhangú szavazást is a napirendipont-cserére 
vonatkozóan. Valóban, én már 10 órára idejöttem, de nyilván ez nem probléma; szívesen 
kivárja az ember az idejét. 

Szeretném tájékoztatni arról a tisztelt bizottságot, hogy nyilván most országgyűlési 
képviselői minőségemben vagyok itt, nem mint honvédelmi államtitkár. S talán egy kérdést 
megelőzve, hadd mondjam el, hogy én kezdettől fogva úgy gondolom – ’98 óta vagyok 
parlamenti képviselő –, hogy nemcsak katonai értelemben kell a hazát védelmezni, hanem sok 
más területen is dolgozni kell mindenkinek azért, hogy azok az értékek, amelyeket 
összegyűjtöttünk, összegyűjtöttek őseink, és ezek még megvannak, ezeket kellő gondossággal 
védelmezzük.  

Nyilván annak idején, amikor az őshonos régi magyar állatfajták nemzeti kinccsé 
nyilvánításáról szóló országgyűlési határozati javaslatokat megírtam és benyújtottam az 
akkori Mezőgazdasági bizottságnak, illetőleg a hungarikumok védelméről szóló javaslat is 
erről szólt, ennek a szellemiségét tükrözte, akkor is a bizottság kellő nyitottságáról és 
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bölcsességéről tett tanúbizonyságot, és így a parlamentben mind a két ilyen határozati javaslat 
elfogadásra talált.  

A bizottság foglalkozott már a magyar kutyás ügyekkel, az ebtenyésztés jelenlegi 
problémáival és gondjaival, és hozzáteszem, hogy 1998 óta húzódó belviszályokról, 
gondokról és problémákról van szó. A kormány és nyilván az Országgyűlés is a maga 
felelősségében eljárva szeretne ennek a belviszálynak a végére jutni, és szeretne békés 
viszonyokat teremteni, pont azért, hogy a hazai kutyázás, a hazai kinológia nagy múltját és 
nyilvánvaló jelenét és jövőjét is szeretné megalapozni és a felelősségével közrehatóan 
szerepet vállalni ebben. 

Magyarország egy világkiállítást rendez kutyaszépségverseny vonatkozásában jövő év 
májusában. Tudjuk az előzményeket, a bizottság tagjai ebben szerintem már több ízben 
tárgyaltak is; volt is már a bizottság előtt egy módosító javaslat, amely az állattenyésztési 
törvényt módosította volna. A hatálybalépését a szankcióknak, a büntetésnek, ami a 
kiállítások, az államilag nem elismert tenyésztői szervezetek vonatkozásában fönnállna, ezt 
június 1-jéig szeretnénk a kezdeményezők nevében kitolni. Január 1-je is fölmerült vitaként, 
de a legfontosabb az, hogy azért került erre most sor, hogy a mai nap folyamán tárgyalja meg 
a bizottság ezt az előterjesztést, mert az előttünk álló parlamenti ülésezési rend 
figyelembevételével nem lenne már lehetőség arra, hogy ezt a javaslatot elfogadjuk. Ezért 
egyrészt a sürgős tárgyalást is kérnénk majd, hogy támogassa a bizottság, illetve a parlament, 
másrészt magát az előterjesztést, a módosítást is, tekintettel arra, hogy ha így július 12-éig el 
tudnánk fogadni ezt a módosítási javaslatot, az nagy segítség lenne a hazai kutyatenyésztők 
számára. Megnyugvást jelentene a Nemzetközi Kinológiai Szövetség vonatkozásában is, 
hiszen a jövő héten a Nemzetközi Kinológiai Szövetség, az FCI tart elnökségi ülést, amelyen 
könnyen lehet, hogy látva a magyarországi belső helyzetet, elveszik Magyarországtól a 
világkiállítást. Úgy érzem, ez pártpolitikától függetlenül, mindannyiunk számára fontos 
szempont lenne, hogy egy ilyen rangos esemény Budapesten vagy Magyarországon kerüljön 
megrendezésre. Ez a hazai kinológiát jelentős mértékben segítené. 

A tegnapi nap folyamán Rogán Antal frakcióvezető úr tartott egy megbeszélést, 
amely, azt kell mondjam, nyilván nem akarok nagy szavakat, nagy jelzőket puffogtatni, de 
korszakalkotó megbeszélés volt, hiszen nem fordult még elő az elmúlt tizennégy évben, hogy 
egy asztalhoz leüljön valamennyi kutyaszervezet vezetője, képviselője, tehát nem csak a 
MEOE képviselői ültek le, hanem a MESZ képviselői, a német juhászosok, a Kinológiai 
Szövetség vezetői, és egyéb más olyan emberek, akik aktivizálták magukat az elmúlt években, 
ilyen-olyan véleményt formálva és alakítva, kifogást és támogatást megjelenítve. Ez az egy 
asztalhoz történő leültetés Rogán Antalnak köszönhető. Állatvédők is ott voltak egyébként 
ezen a tanácskozáson, megbeszélésen; ez egy több mint kétórás megbeszélés volt. Nagyjából 
az a kompromisszumkészség alakult ki, amelyben persze nem lehet mindenkinek megfelelni; 
nyilván mindannyian törekszünk arra, hogy mindenki elfogadja az álláspontunkat és a 
véleményünket. De mégis egy ilyen határidő-meghosszabbítást adnánk arra nézve, hogy addig 
ezt a belső viszályt mindenképpen rendezni kell. Tehát a világkiállítás fontosságát mindenki 
elismerte, mindenki támogatta, az államilag elismert tenyésztői szervezetek is támogatták ezt, 
és elismerték ennek a fontosságát.  

Úgyhogy ez a törvénymódosító javaslat azt a célt szolgálná, hogy kellő mértékű 
kompromisszumkészséggel és a megegyezésre való törekvés elősegítésével szeretnénk elérni, 
hogy legyen világkiállítás, és szeretnénk elérni, hogy a belviszályok végre véget érjenek, s 
adunk egy határidőt arra nézve, hogy ezek a szervezetek meg tudjanak állapodni. Ehhez 
nyilván kell a kormányzat megfelelő szerveinek támogatása is majd, hiszen kell moderálni 
vagy egyfajta mediátori szerepkörben a kormányzatnak ebben szerepet vállalni, hogy a 
különböző kutyaszervezetek, amelyek régen egyébként mindannyian MEOE-tagok voltak, 
csak különböző kiválások és belső viták azt hozták, hogy sokszínűvé vált a hazai kutyás világ, 
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ami önmagában persze nem baj, de az nem egészséges, ha a nemzetközi porondon való 
megjelenésünket vitákkal teli belharcok jellemzik, és egy olyan országban, amelynek kilenc 
nemzeti kutyafajtája van az FCI által elismerten is, kutyanagyhatalomnak számítunk, ezért 
úgy érzem, nem jó, ha az arculatunk ilyen irányban erősödik. Az a jó, ha egységes fellépés 
van, és egészséges, átlátható törvényi kereteket adó és a törvényeket mindenki részéről 
betartató rendszert alakítunk ki. Ez a törekvésünk célja.  

Én úgy látom, az lenne a helyes, ha ebből mindenki levonná a maga felelősségét, 
következtetését, és mindenki úgy állna hozzá, hogy ez a belviszály végre, egyszer s 
mindenkorra véget érjen, és békés, nyugodt, a hazai kutyatenyésztést ismét elindító és 
korszakalkotó időszakot nyithatnánk meg. Ez a jelen törvénymódosításnak a célja, 
reményekkel teli és nyilván felelősséggel teli is. 

Köszönöm szépen, azt is még egyszer, hogy hozzájárultak a napirendi pont cseréjéhez, 
napirendre tűzte a bizottság elnöke, és a bizottság maga ezt megszavazta. Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy mindezt itt elmondhattam. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormány képviselőjének adok szót. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium álláspontjának ismertetése 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 
minisztérium nevében tudok nyilatkozni: a minisztérium támogatja a törvényjavaslat általános 
vitára bocsátását, azzal, hogy a 2. §-hoz tartozik egy pontosítás T/7925/2. irományszámon, és 
ezt a pontosítást együtt kezelve a törvényjavaslattal, támogatjuk annak az általános vitára 
bocsátását. 

 
ELNÖK: A bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel van-e? Szabó Rebeka, Jakab 

István jelentkezik. 
Szabó Rebekának adok szót. 

Kérdések, észrevételek 

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót. Hát, nem tudom, nekem egyre 
furcsább ez az egész törvénymódosítás. Nem tudom, már melyik legutóbbi bizottsági ülésen 
tárgyaltuk ennek a törvénymódosítási javaslatnak egy előző formáját, amelyik fél évvel 
rövidebb határidőt adott volna ennek a MEOE-nek, nem június 1-jét; és ott több előterjesztő 
volt, itt most csak Simicskó István képviselőtársam. S egyébként én emlékszem, hogy erre a 
fajta törvénymódosításra irányuló módosítók mintha kerültek volna már a parlament elé más 
törvények módosítása gyanánt; ez már a nem tudom, hányadik.  

Én megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem az ebtenyésztés kérdését nem így 
kellene rendezni, nem ilyen összevissza, hetente változóan beadott törvénymódosításokkal. 
Én értem, hogy itt mindenféle kiállításokat kell megrendezni, de mégiscsak azt gondolom, 
hogy az egész ebtenyésztés átfogó újraszabályozására lenne sokkal inkább szükség. Meg 
kellene nézni, hogy vannak-e jól működő külföldi példák, és azok segítségével, a megfelelő 
szakmai és társadalmi viták lefolytatásával, a kutyatulajdonosok bevonásával kellene végre 
egy átfogó törvényjavaslatot készíteni, amely valamennyire tudja kezelni ezt a valóban 
áldatlan helyzetet. Itt nyilván számos probléma van, és nemcsak a MEOE és a fajtatenyésztők 
konfliktusai kapcsán, aminek kapcsán a bizottsági tagok kaptak már egy levelet, amelyben 
valaki, valamelyik szervezet tiltakozik az ellen, hogy ezt a törvénymódosító javaslatot most 
Simicskó István benyújtotta, merthogy a tegnapi megbeszélésen állítólag nem erről volt szó. 
Én nyilván nem voltam ott, tehát én csak azt látom, hogy ez a helyzet még mindig szemmel 
láthatóan konfliktusos. 
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Azt is megnéztem, hogy Magyarországon körülbelül tízszer annyi kutyatörzskönyvet 
állítanak elő, mint mondjuk, Ausztriában, tehát lehet, hogy van nálunk egyfajta túltenyésztés 
is. Tehát számos olyan probléma van, a kiállításokon felül, amit kezelni kellene, és szerintem 
ezt semmiképpen nem ilyen lobbiharcok következtében benyújtott ad hoc törvénymódosító 
javaslatokkal kellene kezelni. 

Úgyhogy az LMP nem támogatja ennek a törvénymódosító javaslatnak a 
tárgysorozatba-vételét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nagyon sajnálom, tisztelt bizottság, hogy a múltkor, az 

előző ülésen a tárgykörben folytatott vitában nem vehettem részt. Most viszont igen.  
Én két részre bontanám. Maximálisan egyetértünk azzal, hogy ezen a területen rendet 

kell tenni. Ehhez kétség nem fér. Addig, amíg két szervezet lesz, biztos, hogy szóba kerül, 
hogy kié a fülemüle hangja. Én meg azt gondolom, hogy mindenkié. Azt gondolom, hogy 
Magyarország érdeke az, hogy valóban, egy ilyen nagy múltú, komoly eredményeket 
felmutató szervezet, mert akinek a kezében a törzskönyv van – ha valaki már foglalkozott 
tenyésztéssel, tudja, miről beszélek –, az egy hatalmas érték, ez egy nemzeti érték: ezt meg 
kell tartani, kézben kell tartani, és nagyon fontos, hogy szakszerűen működjön a szervezet. 
Ebbe most nem akarok belemenni, ismerős a helyzet, jómagam is voltam már ilyen 
szituációban, tudom, hogy csak azok tudnak bigott ellenségekké válni, akik valamikor 
tökéletesen együtt dolgoztak.  

Kérem szépen, van a szakma, a szakma szabályai szerint kell hogy eljárjunk. 
Magyarországnak érdeke az, hogy a nemzetközi kutyakiállítást megrendezze. 
Magyarországnak érdeke az, hogy ez szakszerűen, korrekt módon végbemenjen. Legyen 
elegendő idő ahhoz, hogy ezt követően viszont ezen a területen, ami a törzskönyvezést jelenti, 
ami nemzetközi elismertségét erősíti Magyarországnak, rendet rakjanak a szervezetek, legyen 
lehetőség arra, hogy a hatóságok ezt a rendteremtést a szervezetekből kikényszerítsék.  

De most megállítani a folyamatot azért, mert most zajlik egy vita, és akkor mindenki 
vesztes lesz, mert minden szervezet elveszti az esélyt a nemzetközi kiállítás megszervezésére, 
ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez Magyarországnak érdeke. Tehát rendet kell teremteni, de 
most én azt javaslom, hogy mindenképpen fogadjuk el a módosítást, és amikor vége lesz a 
kiállításnak, akkor a szervezetek hatósági közreműködéssel tegyenek rendet. Erre minden 
esély, minden lehetőség és minden körülmény adott. Csak ebben a pillanatban, ha ez a 
rendteremtés most kezdődik el, akkor kiállításunk nem lesz. Ezzel azért számolni kell. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Az előző alkalommal, azt hiszem, talán a 

múlt héten tárgyaltuk ezt, akkor mi tartózkodtunk, mert megértettük azt, hogy egy ilyen 
kiállítást ne veszítsünk el, az nagyon fontos. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ebben a zavaros 
helyzetben, ami nem egy éve tart – képviselőtársammal ebben vitatkoznék, ez sokkal régebb 
óta tart –, ami most a legjellemzőbb rá, hogy a zsaroltság állapotában van ez az egész kérdés 
ezekkel a kiállításokkal.  

Az előző bizottsági ülésünkön az hangzott el, hogy azért hadd menjen ez túl, mert 
most lesz ősszel egy munkakutya-kiállítás, amelyet, azt hiszem, a németjuhász-tenyésztők 
rendeznének; most azt halljuk Simicskó képviselőtársunktól, hogy de majd márciusban is lesz 
egy kiállítás. (Közbeszólások: Májusban.) Ha ez így megy, akkor lehet, hogy ősszel megint 
kapunk egy új előterjesztést, hogy 2013 őszén megint lesz egy kiállítás, és ne kockáztassuk. 
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Amennyi információt azóta erről igyekeztem begyűjteni, úgy tűnik, egyáltalán nincs olyan 
helyzetben a MEOE, hogy ezzel zsarolhatná az országot, mert a nemzetközi szervezetben 
mindig a kormány a csúcsszervezet… (Közbeszólásokra:) – lehet, hogy rossz az információm 
(Gőgös Zoltán: Rossz.), de hogy a kormány a kezébe vehetné. Tehát az évtizede vagy talán 
még annál is régebb óta tartó helyzetben a kormány – lehet, hogy most nem, mert most a 
MEOE kezdte el, akkor megértem én azt, hogy ha ő kapott egy ilyen csúcsszervezeti 
tanúsítványt, akkor őneki kell ezt végigvinni. De azért én is azt gondolom, hogy ezzel csak a 
kínokat fogjuk megnyújtani, ha ezt most ismét egy új indokkal eltoljuk. Nem látom be azt 
sem, hogy ami eddig nem jött létre, az hogyan fog létrejönni. Hiszen azt reméltük, hogy 
január 1-jéig létrejön ez az egyezség vagy béke, most már ezt kitoljuk – mitől fog változni a 
helyzet? És akkor a múlt alkalommal miért nem hangzott el ez is érvként, hogy akkor 
tavasszal is lesz egy kiállítás, és azt is meg kellene menteni? Szóval, ez az egész helyzet, 
kicsit úgy tűnik, mint ha lobbiérdekek volnának mögötte, és már nem csak a nemzeti érdek az, 
ami itt megnyilvánul. Ez a MEOE a rendszerváltáskor, azt lehet mondani, néhány vezetője 
jókor jó helyen lévén, akkor áttette az állami feladatot az akkori Ebtenyésztők Egyesületétől, 
és látszik, hogy gyakorlatilag rosszul sáfárkodott ezzel a meghatalmazással, jogosítvánnyal.  

Én tehát azt gondolom, hogy a kormánynak sokkal határozottabban kellene fellépnie. 
A kutyatenyésztő, a fajtatenyésztő szervezeteknek az a meggyőződése – ha itt téves az 
információm, természetesen ezt a jogot fenntartom, egy információra hivatkozom –, azt 
állítják, hogy akár az őszi német juhász munkakutya-kiállítást meg lehetne szervezni, ha a 
kormány kezdene tárgyalni a nemzetközi szervezettel, és a fajtaegyesület pedig konkrétan 
magát a helyi rendezést végezné. Ez sokkal inkább elősegítené a békét. 

Több vizsgálat és eljárás folyik a MEOE ellen. Hogy ezt miért erőlteti a kormány, ez 
most már érthetetlen számunkra. Jelen pillanatban képviselőtársam előterjesztése sem győzött 
meg, úgyhogy most mi is nemmel kell hogy szavazzunk erre a most előttünk lévő 
előterjesztésre, miközben az előző alkalommal tényleg a nemzeti érdekeket figyelembe véve 
tartózkodtunk, hogy ne akadályozzuk meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Simicskó István 

képviselőtársamhoz volna egy kérdésem. Én úgy jöttem ide erre a mezőgazdasági bizottsági 
ülésre, hogy hat ember előterjesztése volt előttem. Az az egyezség úgy jött létre, hogy az 
említett Rogán Antal úr összehívott bennünket, és azt kérte, egyezzünk meg abban, hogy 
milyen határidővel hosszabbítsuk meg: ez január 1-jéig szólt. Ez visszavonásra került; közben 
volt egy egyeztetés, amelyen elméletileg ugyanúgy részt kellett volna vennem, mint az előző 
egyeztetéseken. 

Én egész héten itt voltam fönt Budapesten. Minden telefonszámom, minden e-mail 
címem ismert bárki számára – senki nem szólt semmit. Most jön egy előterjesztés, amely 
teljesen ellentétes azzal, amiben megegyeztünk. Mégpedig az az előterjesztés jött le, 
amelyiket a köztársasági elnök úr is visszadobott egyébként, ez az egyéves határidős. És ha 
jól emlékszem, azon az egyeztető összejövetelen pontosan a félévesben egyeztünk meg, és 
pontosan Simicskó István úr, képviselőtársam indítványozására.  

Én elfogadom, hogy itt biztosan óriási szükség van arra, hogy még fél évet adjunk a 
MEOE-nak, de semmi köze ennek a világkiállításhoz. Már csak azért sem, mert az összes 
szövetség beleegyezik a világkiállítás megrendezésébe, tehát nem akadályozza senki magát a 
világkiállítást; megvannak a dokumentumok róla, mivel hogy a leveleket kapja Font Sándor 
képviselőtársam is, én is, többen kapjuk, mindenki olvashatta, hogy a szövetségeknek nincs 
kifogása sem a zalaegerszegi, sem pedig a jövő tavaszi világkiállítással szemben. Hanem úgy 
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ítélik meg, hogy ezzel további időt kap a MEOE arra, hogy áldásos tevékenységét folytassa. 
Ami bennem kételyeket vet fel, de ezt megtartom magamnak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, csak nagyon röviden. Én itt Budai Gyulával 

vitatkoztam erről a témáról. Ő letette a nagyesküt, hogy innen aztán nincs tovább. Utána meg 
még délután a parlamentben is letette. Én mondtam neki, hogy ez nem így lesz, Gyula, úgy 
legyen lottó ötösöm – és itt van, igazolódott a történet. Most úgy kíváncsi lennék, ha itt ülne, 
mit mondana.  

Én azt hiszem, ez a történet már nem a világkiállításról szól. Tehát egyszer s 
mindenkorra abba kellene hagyni ezt a játékot. Ugyanis a következő ilyen módosításunk 
május végén lesz, miután lezajlik a világkiállítás, és akkor jön egy következő évi, februári 
újabb valamilyen CACIB-rendezvény, amit megint csak nem lehet majd úgy megrendezni, 
hogy a MEOE ne maradjon teljhatalmú ebben a történetben. Nem lesz vége! Számomra sok 
volt még január is, mert már akkor is láttam, hogy itt nem arról van szó, hogy itt most mi az 
ország érdeke meg mi nem. Én is úgy gondolom, hogy fontos egy ilyen kiállítás, de az 
szerintem fontosabb, hogy törvénytelenül működő szervezetek ne tudjanak garázdálkodni az 
országban. Tehát ezt abba kellene hagyni! Én semmiképpen nem tudom támogatni, én a 
másikat sem támogattam, csak jelzem; én azt támogattam, hogy büntetés, aztán kész. Talán én 
voltam az egyetlen, aki meg is büntette ezt a szervezetet – igaz, azt nem tudom, kifizették-e, 
mert ebben nem vagyok teljesen biztos. De nem lehet törvény felett állni! Akkor sem, ha 
nagyon sok ismerőse van nagyon magas szinten mindenkinek. Ez nem működik, mert akkor 
ez nem egy törvényes ország. Itt a törvényeket mindenkinek be kell tartania.  

Ez a szervezet körülbelül tíz éve szegi meg folyamatosan az összes magyar 
jogszabályt, ami létezik. És ennek ellenére mi most még próbáljuk újabb fél évekre meg 
évekre átmenteni. Én ehhez ezek után nem fogok asszisztálni. Tudom, én is mondtam olyat, 
elhangzott itt, hogy támogattam olyan módosítót, amit az én képviselőtársaim beadtak ezelőtt 
négy évvel; hát, igen nehéz szívvel tettem akkor is. De én most úgy gondolom, ezt most 
tényleg be kell fejezni. Mert ugye ott is az volt, hogy persze, megegyezünk mindenkivel – 
aztán onnantól kezdve, miután megint elszállt a viharfelhő az égről, onnantól kezdve már 
senki nem akart senkivel megegyezni megint. Most ugyanígy lesz, higgyék el, 
képviselőtársaim! 

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Csak röviden. Maga az indoklása a 

törvénymódosításnak azt mondja, hogy ezt a súlyos belviszályt sem jogalkotási eszközökkel, 
sem szankciókkal, illetve törvényességi felügyeleti jogkörben sem sikerült orvosolni. A 
múltkor is fölmerült, én magam is kérdeztem, hogy miféle garanciális elemek vannak ezek 
után arra, hogy ezt a helyzetet meg tudjuk változtatni. Mert azt mondja, az elmúlt másfél 
évtizedben alakult ki, tehát itt tizenöt év történetéről van szó. A magam részéről akkor is úgy 
gondoltam, hogy valószínűleg jön egy újabb módosítás, merthogy fölmerült, hogy tavasszal is 
lesz egy rendezvény; tehát ha ez az indok, akkor nyilván a január 1-je nem egy olyan határidő, 
ami kényszerítene bárkit bármire.  

Én azt az indokot szeretném még egyszer idehozni, ami egy általános törvényalkotási 
vagy a törvényhozásnak egy általános szempontja. Nagyon nagy bajban leszünk, azt hiszem, 
ha folyamatosan úgy módosítjuk a törvényeket, hogy ilyen típusú konfliktusokat 
törvénymódosítással próbálunk megoldani. Azt hiszem, a törvényalkotás nem erre való 
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alapvetően. Miközben én megértem azt, hogy ha ez segít a rendezvények megrendezésében, 
akkor akár ilyen eszköz is felmerülhet. De azt gondolom, nem ez lehet az alapvető eszköze az 
ilyen típusú konfliktusok rendezésének. Valóban, a törvényességet kell betartatni.  

Én is úgy értesültem, hogy tulajdonképpen a rendezvények lebonyolításának 
nincsenek akadályai, hiszen minden szervezet abban érdekelt, hogy ezek a rendezvények 
megrendezésre kerüljenek Magyarországon. Tehát ilyen értelemben a törvényhozás – 
mondjuk így – becsületét próbálom menteni a tekintetben, hogy ilyen típusú 
törvénymódosításokat talán nem kellene nagy számban idehozni a parlament elé. Nem erre 
szolgál valószínűleg a törvényhozás, hogy ilyen típusú módosításokat hozzunk adott 
szervezetek belső problémáinak vagy szervezetek közti viták lerendezése tárgyában. És 
mondom még egyszer, garanciát változatlanul én magam sem látok arra, hogy ha ez tizenöt 
évig nem sikerült az indoklás szerint sem, jogalkotási eszközökkel sem sikerült eddig 
rendezni, hogy ettől az egy jogi lépéstől ez a probléma meg fog oldódni. Úgyhogy ezt 
szerettem volna még egyszer megerősíteni. A múlt alkalommal Budai Gyula jelenlétében 
ezeket elmondtam, és most itt még egyszer megismételtem.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Csak egy mondatot vetek föl, mielőtt megadnám a szót Jakab Istvánnak. 

Jogalkotási eszközökkel eddig nem sikerült, de tavasszal elfogadtunk egy nagyon komoly 
szabálysértési törvényt, amely kihatással van az állattenyésztési szabályokat be nem tartó 
egyesületekre is. Magyarul arról van szó, hogy a szankció és a büntetés készen van. Aki ezen 
mentességi idők után nem tartja be, semmit nem kell csinálnunk, automatikusan életbe lép a 
szankció. Eddig nem volt ilyen szankció, hozzáteszem. Tavasszal elfogadtuk a 
szankciórendszert. A kiállítás megtartása érdekében merült fel a mentesítés kérdése a 
szankció alól. Tehát itt ez a dilemma a kormány előtt.  

És valóban zsaroló pozíció van, mert a rendezésre jogosult rendelkezik az FCI 
nemzetközi szervezet által kiosztható rendezési jogosítványokkal; az a szerv viszont – ez a 
MEOE – nem tartja be tizennégy éve a törvényeket. Ezért tavasszal a kormány döntött: nincs 
tovább. A szabálysértési törvényben egyértelmű, nagyon szigorú, olyan tételek kerültek 
megfogalmazásra, ami nyilvánvaló, hogy az egyesület fizikai felszámolását, pénzügyi 
felszámolását fogja jelenteni a büntetési tételek bevezetése miatt. Tehát ezért most a 
jogalkotási szinten, azt hiszem, egyértelmű lett a kormányzat szándéka. Viszont a kiállítás 
megtartása is érdekünk. És ezt a dilemmát, úgy néz ki, sértődések nélkül föloldani nem lehet. 
Tehát akár a rendező, akár a nem rendező oldal, érintett és ellenérdekelt fél valamelyike 
sérelmezni fogja a parlament törvényalkotását ennek a helyzetnek a föloldására. Ezt most már 
egyértelműen látjuk.  

Itt már csak a mentesség idejének a kérdése marad hátra. A mentesség lejárta után, 
amelyet netán most itt megszavazunk, és majd a parlament is megszavazza – tételezzük ezt fel 
–, a mentesség lejárta után nincs több variáció. Egy van… (Gőgös Zoltán: Újabb mentesség.) 
…a Gőgös Zoltán-féle verzió, elnézést, ha a szabálysértési törvény netán módosításra kerülne 
és ebből kivételre kerülne. Nem szeretnék annak a törvényalkotásnak a részese lenni, ezt 
őszintén mondom, mármint hogy „a ’13 tavaszán” című történetnek nagyon nem szeretnék a 
részese lenni. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Hát, én ennek sem!)  

Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Azzal kezdeném, hogy magam sem szeretnék annak a 

részese lenni 2013 tavaszán. Szeretném aláhúzni, hogy minden idegszálammal eddig is meg 
ezután is a törvényesség betartása mellett voltam, vagyok és leszek. És még egy dolgot 
szeretném egyértelművé tenni: nekem az ismeretségi körömben a kutyatenyésztésben 
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érintettek nem lelhetők fel. Tehát igazán közelről még csak nem is ismerek ilyen embereket 
meg szervezeteket.  

Viszont állattenyésztőként, tenyésztő emberként, a törzskönyvet, a törzskönyvezés 
rendszerét, annak hitelességét ismerő emberként, képviselőként mondom, hogy minden 
körülmények között a hatóságok kezében a szabálysértési törvényen kívül is megvan az 
eszköz, mert a törzskönyvezés betartásának... (Gőgös Zoltán: Nincs.) De megvan, megvan, 
képviselő úr, erre megvannak a szabályok. Nemzetközi szabályok is megvannak rá. Ha az 
adott hatóságok időben lépnek, akkor ez a helyzet nem fordulhatott volna elő. De ha ez a 
helyzet már előállt, akkor az, hogy egy nemzetközi kiállítást csak azért hiúsítunk meg, mert a 
vesztesnek semmi sem drága, azt gondolom, ezt a magam részéről nem vállaltam és nem 
vállalom fel. Ezért kértem szót. És nagyon röstellem magam, hogy az előző ülésen nem 
vettem részt, mert tényleg, így most ebben az értelemben hátrányban vagyok, akkor nem 
tudtam ezt így egyértelműen elmondani.  

Tehát változatlanul szeretném összegezni: ismerve azt, hogy előzetesen mi történt, 
megértve azt, hogy ennek a helyzetnek a rendezése nem tűr halasztást, ugyanakkor a magam 
részéről azt sorolom előre, hogy itt van egy nemzetközi kiállítás rendezése, számolva azzal, 
hogy a vesztesnek, a végérvényesen vesztesnek semmi sem drága, úgy gondolom, hogy a 
kutya-világkiállítás megszervezése nemzeti érdekünk. Amikor ez lezajlott, ezt követően 
viszont a hatóságoknak érdemben és szakszerűen el kell járni. És nincs további semmilyen 
szintű hosszabbítás. Azt gondolom, szó szerinti jegyzőkönyvben egyértelműen azért tettem le 
a voksom világosan, hogy számon kérhető legyek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megjegyzem, hogy mindenki által elismert törzskönyv-kiállítási jogosultsága 

ma senkinek nincs Magyarországon. A MEOE-nek lenne, az adatbázisa is megvan hozzá és a 
felmenő rendszerű háttérnyilvántartása is meglenne. Egy probléma van: tizennégy éve nem 
tartja be a magyarországi törvényeket, ezért ez a jogosultsága felfüggesztésre került. Aki 
ismeri, hogy mi az, hogy törzskönyv, látja, hogy ezt már nem úgy nevezik, mint régen, ami 
mögött egy állami garantáltság is létezett. Ez egy egymás közötti magánbizonylatnak számít 
csak, nevezhetjük ezt törzskönyvnek, de nincs elismerve. Éppen azért, mert a törvényességet 
tizennégy éve sajnos nem tartja be. 

Azok a szervezetek, amelyek a törvényes utat betartják, azoknak viszont azért nincs 
joguk törzskönyv kiállítására, mert az FCI-hez, a nemzetközi szövetséghez nem tartoznak, és 
az FCI nem ismeri el az ő törzskönyv-kiállítási jogosultságukat. A MEOE-nek elismernék ezt 
a jogosultságát, csak ő meg a magyar törvényeket nem tartja be. Így ez az exlex helyzet állt 
elő, hogy jogilag, nemzetközi porondon is elismerhető törzskönyvkiadás ma Magyarországon 
éppenséggel nincs. De ez már csak egy mellékszála annak a konfliktusnak, amit a magyar 
kutyásszervezeteken belüli vita jelent sajnos a mai pillanatban. 

További kérdés van-e még? Igen, Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Két mondatot szeretnék, azt a véleményemet 

szeretném elmondani, hogy elképesztőnek tartom azt a helyzetet, hogy bármely szervezet, 
amelynek be kellene tartani a magyarországi törvényeket, olyan helyzetben lehet, és ezt a 
magyar állam akceptálja is, hogy zsarolja a magyar államot és a törvényhozást. 
(Közbeszólások: Hát ez az!) Azt a törvényhozást, amelynek a törvényeket kell hoznia, és 
amelynek a törvényességi felügyeletet kellene gyakorolnia az ország működése fölött. Ezt én 
a magam részéről teljességgel elfogadhatatlannak tartom, függetlenül attól, hogy milyen 
rendezvények vannak, mit ki akar csinálni és ki nem akar csinálni. Azt, hogy ez a helyzet 
előállhat, a magam részéről elfogadhatatlannak tartom, úgy is mint a törvényhozás része. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Az előterjesztőnek most adok szót. És elnézést, államtitkár úr, láttam, hogy 

többször jelentkezett, de a szabályok és szokásaink szerint a képviselői hozzászólások után 
tudok csak az előterjesztőnek szót adni. Ez a lehetőség viszont most elérkezett. 

Dr. Simicskó István (KDNP) válaszai 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. A törvények és a szabályok 
ránk is vonatkoznak, úgyhogy én egyetértek, és köszönöm szépen a lehetőséget. 

Én értem ezt a vitát, és nyilván nem dolgunk most eldönteni, hogy milyen legyen a 
hazai ebtenyésztés. Hanem most csak az a dolgunk, hogy ez a szabálysértési törvény, amelyet 
valóban elnök úr kiválóan említett, és pontosan a kormány rendezési szándékát hivatott 
bemutatni, most ennek a hatálybalépését január 1-jéig vagy június 1-jéig toljuk-e ki. Pont 
azért, mert világkiállítás lesz jövő év májusában Magyarországon. Ezt Magyarország 
megkapta, ez Magyarországnak, a magyar ebtenyésztőknek egy elismerés, bárhogyan is 
nézzük. Ezt mindenki, az államilag elismert tenyésztői szervezetek is így tekintik. Ez 
elhangzott tegnap is egyébként.  

A törvényi változások okán azonban egy bizonytalan helyzet alakult ki, pontosan a 
kiállítások rendezését illetően, és a Nemzetközi Kinológiai Szövetségben, az FCI-ben nem a 
kormány képviselteti magát sajnos, hanem egy szervezet, minden országból egy-egy 
szervezet, Magyarország esetében a MEOE rendelkezik ezzel a lehetőséggel. Egy 1899-ben 
alakult egyesületről van szó, 113 éves egyesület, 1911-ben alapították csak az FCI-t, a 
Nemzetközi Kinológiai Szövetséget, az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában, ilyen 
értelemben Magyarország alapító tagja a Nemzetközi Kinológiai Szövetségnek. És minden 
országot egy szervezet képviselhet csak, és ez jelen esetben a MEOE. Ezért aztán az FCI, a 
bizonytalanságot látva, fölhozta azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e esély megrendezni a 
világkiállítást, és egy világkiállításnak a megszervezésére kellő idő szükségeltetik. Ezért aztán 
a jövő héten FCI-elnökségi ülés van, ahol ha Magyarországon nem születik meg a megfelelő, 
nyugodt törvényi háttér megteremtése, akkor elveszik Magyarországtól a világkiállítást. Ez a 
helyzet. Ezt lehet zsarolásnak nevezni a MEOE részéről, de sajnos ez a helyzet van. Ezt mi 
megörököltük, ez ’98 óta ilyen.  

Gőgös képviselő úrnak is értem a szándékát és a kritikáját is, és én most nem akarnék 
itt nyolcévezni, de hát nyolc év is rendelkezésre állt az előző kormányoknak arra, hogy ezt a 
problémát megoldják. (Gőgös Zoltán: Ez így van.) Nem sikerült. (Gőgös Zoltán: Igen. Ez így 
van.) Valószínűleg ugyanilyen viták zajlottak le önök között is, mint ahogy most a bizottsági 
ülésen is látom, mert különböző lobbiérdekek vagy különböző kutyás kapcsolatok 
mindenhova elérnek. Rendkívül érzékeny, szenzitív területről van szó, ki így, ki úgy áll ehhez 
a kérdéskörhöz. Egy biztos: hogy most arról van szó, hogy a hatálybalépésnek ez a 
meghosszabbítása meddig tartson. Ezt kellene eldöntenünk.  

Tegnap volt ez a találkozó a kutyásszervezetek vezetőivel, képviselőivel meg az 
állatvédőkkel. Én tegnapelőtt este hat órakor kaptam egy SMS-t, hogy erre jöjjek el. 
Frakcióvezető úr tartotta, nem én hívtam össze a kutyásokat. Én csak azt szerettem volna 
mondani, hogy lehet csatlakozni a javaslathoz, és én vetettem föl azt, hogy valóban minél 
többen nyújtsuk be ezt a javaslatot, pont azért, hogy lássák a törvényalkotói szándékot, és az 
egységes törekvést, a rendezés szándékát egyértelműsítsük. Tehát ne legyen az, hogy mi 
magunk között is az erőket elemésztjük, és különböző ilyen vagy olyan megkeresésnek, teljes 
vagy féligazságnak a birtokában következetes álláspontot alakítsunk ki. Tehát lehet ehhez a 
javaslathoz csatlakozni.  

Valóban volt már napirenden ez a kérdés a bizottság előtt, és amiért visszadobta a 
köztársasági elnök úr a módosító javaslatot, az azért volt, mert a zárószavazás előtt került ez 
benyújtásra, amit Budai Gyula államtitkár úr kezdeményezett, valóban. Tehát az eljárásjogi 
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része miatt került ez visszadobásra. De akkor, abban a javaslatban június 1-je volt a határidő, 
pont a világkiállítás miatt. Csak különböző megkeresések és hatások, nem azt mondom, hogy 
elbizonytalanították a képviselőtársaimat, meg engem is, mert jót akarunk tenni, jót 
szeretnénk tenni, és a kutyás életet szeretnénk rendezni, ezért lett a január 1-je. De a tegnapi 
egyeztetés során többségében a kutyatenyésztők ezt elfogadták, hogy itt nem foroghat fönn az 
az eset, hogy a világkiállítást elveszik Magyarországtól, miközben Pozsony meg mások már 
rendeztek ilyet, meg egyébként szívesen vállalná más ország is ezt. Tehát ez egy lehetőség. 

Nem tudjuk ezt most jelen pillanatban megoldani. A rendezési szándék megvan, én 
látom. Biztos, hogy lesz még erről sok-sok közös egyeztetés is. 

Az, hogy mi az, ami a fő szempont, szerintem egy Mezőgazdasági bizottság esetében 
meg különösen, hogy a hazai kutyatenyésztés, az export ne forogjon veszélyben. Sok ezer 
ember él itt ebből a kutyázásból, sokan tisztességesen. Tehát törzskönyveztetik, eladják 
külföldre. Valóban, ahogy elnök úr és Jakab István alelnök úr is mondta, így van, hogy FCI-
jogosítványokkal, ami a nemzetközi porondra való kijutás lehetőségét jelenti, amely kinyitja a 
világot a hazai tenyésztők számára, eladhatóvá teszi a kutyáikat, azt az FCI-bélyeg adja, ami a 
MEOE esetében úgy működik, hogy ő államilag nem rendelkezik elismertséggel. De a 
nemzetközi világban pedig tud mozogni FCI-törzskönyvvel, és az államilag elismert 
törzskönyvvel viszont nem tud kijutni nemzetközi porondra. Tehát ezt kellene egybetolni, 
hogy ezek a törzskönyvek végre egységesek legyenek, hogy az állami pecsét is rajta legyen, 
az elismertség, és az FCI-é, a nemzetközi elismertségé is rajta legyen. Ez a szándéka a 
kormányzatnak meg a képviselőknek, a képviselőtársaknak, nekem is ez lenne a célom.  

Senkit nem részesítünk előnyben. Nincs újabb határidő, ez a legvégső határidő, június 
1-je, éppen azért, hogy a világkiállítás ne ússzon el, ne menjen el. Mondom, ebben döntően 
egyetértettek a kutyások tegnap. Ezért bátorkodtam ezt most idehozni. Az egyeztetést 
frakcióvezető úr kérte, én elnézést kérek, ha valakivel nem sikerült egyeztetni, de ez egy 
sebtében történő egyeztetés volt. Mondom, több mint kétórás volt. A július 12-e viszont 
nekünk határidő, mert addig van parlamenti ülés, aztán majd szeptemberben térhetünk erre 
ismét vissza.  

Úgyhogy ezért szeretnénk megnyugtatni a nemzetközi kutyás világot is, az FCI-t is, 
hogy igen, Magyarország képes arra, hogy megrendezzen kiállítást. És elindult egy párbeszéd, 
ezt Rogán Antal kezdte el, és én ennek örülök; biztatóak voltak a jelek. Óriási feszültségek, 
indulatok és személyes ellentétes vannak, azt hiszem, ezt mindannyian tapasztaltuk, akiket 
megkerestek ilyen kutyás emberek. De szeretnénk nyugalmat, biztonságot, kiszámíthatóságot 
és törvényességet a kutyás életben, pont azért, hogy a hazai kutyás emberek, akik egyébként 
ebből is élnek, a tisztességes életlehetőségeiket adjuk meg nekik, tehát törzskönyvezhessenek 
és jussanak ki nemzetközi porondra.  

Ennyit szerettem volna elmondani. Semmiféle lobbiérdek nincs emögött; ez nemzeti 
érdek, hogy ezt a kérdést rendezzük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Jakab Istvánnak adok szót. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak a lelkiismeretem megnyugtatása végett szeretném azt 

az egyetlen mondatot jegyzőkönyvbe mondani, hogy a világkiállítás megrendezését követően 
jómagam, részben hozzáértő emberként is, örömmel veszek részt abban a munkában, ami a 
végleges rendezést jelenti. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Amennyiben további hozzászólás nincs, szavazunk róla. (Rövid egyeztetést 

követően.) Olyan intenzív a törvényalkotásunk, hogy mégiscsak kell a tárgysorozatba-vételről 
is döntenünk a szabályok szerint. 
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy az imént vitatott és T/7925. számon benyújtott 
törvénymódosítást tárgysorozatba vegyük. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással ezt jelezze. 
(Szavazás.) Ez 12 igen; ez akkor biztosan többség. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Ez pedig 5 nem. Köszönöm szépen, a bizottság 
tárgysorozatba vette. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem ugyanezt az általános vitára alkalmasság tekintetében is. Mindenki 
ugyanezt a szavazatot adja le? (Jelzésre:) Igen, ugyanez fog történni. Tehát a bizottságunk 
tárgysorozatba vette és általános vitára alkalmasnak találta az indítványt. 

Köszönöm szépen, a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak 
kitartó magatartását.  

A napirendi ponthoz még tartozóan többségi és kisebbségi véleményt előadót akarunk-
e választani? Először a kisebbségi előadót kérdezem. Gézára nézek. (Jelzésre:) Igen, Varga 
Géza lesz a kisebbségi vélemény ismertetője.  

Többségi véleményt, Ódor Ferenc? (Jelzésre:) A többségi vélemény előadója pedig 
Ódor Ferenc lesz. 

Kérdezem a bizottságot, egyetért-e a bizottság azzal, hogy a bizottság többségi 
előadója Ódor Ferenc, a kisebbségi vélemény ismertetője pedig Varga Géza legyen. 
(Szavazás.) Ezt egyhangúlag elfogadtuk.  

Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám); a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az eredeti 2., most már sorrendben a 3. napirendi pontunkra, amely a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvényhez benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító indítványok megvitatását jelenti. Nekünk itt előterjesztőként dr. Rácz 
András, dr. Pénzes Zsuzsanna – hölgyet nem látok – és dr. Juhász Dezső neveket adták le; 
amennyiben eltérés van, kérem jelezni az előterjesztők részéről.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Tisztelt Bizottság! Mindannyian itt vagyunk; én Rácz András helyettes államtitkár 
vagyok, és a kollégák is itt vannak mellettem, illetve mögöttem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon jó; köszönöm szépen a türelmüket.  
Titkárságunk kigyűjtötte, hogy milyen módszerrel szeretnénk a módosító 

indítványokat megtárgyalni. Alkalmaznánk azt a módszert, amelyet több bizottság is 
alkalmazott, lévén, hogy van egy rendkívül terjedelmes képviselői módosítóindítvány-
csomag, amely Fejér Andor, Bartos Mónika, Nagy Andor és Fülöp István nevéhez 
kapcsolódik; döntő mértékben ezek teszik ki a kapcsolódó módosító indítványok zömét. Ezen 
kívül Farkas Zoltánnak, dr. Kovács Ferencnek és Szabó Imrének van módosító indítványa. 
Ezért arra teszek javaslatot, hogy a Fejér Andor, Bartos Mónika és képviselőtársaik által 
benyújtott kapcsolódó módosító indítványokat egy csomagban tárgyaljuk, három szakasz 
bontakozik itt ki: az ajánlástervezet 1-18., 20-58., 61-69. pontjaiban lévő javaslatok; majd 
pedig egyenként döntünk még Farkas Zoltán, Kovács Ferenc és Szabó Imre egyedi 
indítványairól. 

Kérem a tárca képviselőit, nyilatkozzanak is ennek a nagy csomagnak az 1-18., 20-58., 
majd 61-69. pontjaiban benyújtott módosító indítványokról; mindahány tehát az előbb 
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említett Fejér Andor és képviselőtársainak kapcsolódó módosító indítványa. Megadom a szót 
helyettes államtitkár úrnak. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tegnap döntött a kormány a kapcsolódó módosító 
javaslatokról, tehát kormányálláspontot tudok képviselni: támogatjuk ezt a csomagot.  

Már a módosító indítványok között is szerepelt ez a nagy csomag, akkor 90 százalékos 
pontosságú volt, 10 százalékos része volt kevésbé elfogadható. Ezért, mivel egy igent, egy 
nemet tudtunk mondani, azt nem támogattuk. De a képviselők átdolgozták, pontosították – a 
Fenntartható fejlődés bizottságának tagjai ők – az ott megbeszéltek alapján, és így már 
elfogadható számunkra. Tehát támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Igen, Horváth alelnök úrnak adok szót. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

Tisztelt Jelenlévők! Én pár hónappal ezelőtt részese voltam itt a hulladéktörvény 
szövegszerkesztésének, illetve átalakításának, és akkor volt egy ősrégi tervezet, ami 
elfogadhatatlan volt, és ha jól emlékszem, akkor úgy ment a kommunikáció, hogy csináltak a 
frakciók is módosítást, mi is csináltunk módosításokat, azokat beépítettük a szövegbe, azt a 
frakció megtárgyalta, és arról volt szó, hogy az ki fog kerülni Brüsszelbe, és ami visszajön, 
azt a módosítást fogjuk majd esetlegesen tárgyalni. Ehhez képest, ami itt a honlapon rajta van, 
illetve ami itt van a bizottság előtt is, ez az ősrégi, elfogadhatatlan szövegezés. Tehát nem az, 
amiről egyszer már tárgyaltunk. Számomra ez nagyon kaotikus; nem tudom, ez érthető-e, 
ahogy én ezt így elmondtam, vagy nem teljesen.  

Tehát volt egy ősrégi, elfogadhatatlan javaslat, amely 2012 májusától vezetett volna be 
valami rendelkezéseket, illetve akár a járulékok bevezetésének a mértéke, meg a 
bevezetésének az időpontja is elfogadhatatlan volt. Ezért azt mondtuk, hogy az egészet 
átdolgozzuk, csinálunk vagy csinálnak önök egy olyat, amely majd 2013. január 1-jétől fog 
hatályba lépni, illetve ott lesznek különböző fokozatok, amelyek most visszaköszönnek itt a 
módosításban: a lerakási járulékkal kapcsolatosan, az előválogatónak a 2015. január 15-étől 
való bevezetésével kapcsolatosan, és egy ilyen szöveg fog majd kimenni Brüsszelbe, és utána 
az majd vissza fog jönni. Most ehhez képest milyen anyag ment ki Brüsszelbe? Az a régi 
elfogadhatatlan, vagy a már módosított ment ki? Amiről itt most szavazunk, meg amit most 
módosítunk, ez minek a módosítása? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Amennyiben további kérdés nincs, megadom a szót helyettes államtitkár 

úrnak.  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Részben értem csak, amit a képviselő úr kérdez. Ugyanis a 
törvényjavaslatot, azt a szöveget, ami most is az Országgyűlés előtt van, aminek az általános 
és részletes vitája lezajlott, ezt december 30-án nyújtottuk be az Országgyűlés elé. És a rend 
szerint előzetes notifikációra ki kell küldeni az Európai Bizottság részére, a benyújtást 
megelőzően. Tehát december 30-án nyújtottuk be, és december 29-én küldtük ki az Európai 
Unióba. 

Mi tárgyaltunk többször képviselő úrral is, meg nagyon sokakkal is a szakmából, az 
összes politikai párt képviselőjével, az összes frakcióval tárgyaltunk. És nyilván közösen 
eldöntöttünk olyan kérdéseket, amelyek a december 30-án benyújtott javaslathoz képest új 
dolgokat tükröznek. Ezeket jelenítik meg a módosító, illetve a kapcsolódó módosító 
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indítványok. Nyilván a december 30-án benyújtott szövegben mi még úgy terveztünk, hogy 
2012-ben lerakási járulékot fogunk szedni. Ennek az indítása 6 ezer forintos mértékben volt 
megjelölve. Majd a későbbi egyeztetések során arra a megállapodásra jutottunk, hogy kisebb 
összegről indítunk, és időtávban a lerakási járulék tekintetében a bevezetést és a végső összeg 
elérését hosszabb időtávra toljuk ki. Ennek megfelelően támogatjuk is a 121-es kapcsolódó 
módosítóban, amiről az imént mondtam el a támogató kormányálláspontot, ezt a mértéket, 
amit itt a képviselők benyújtottak, tehát egy hosszabb időtáv…  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Ez nem a 69-es? Ez nálunk a 69-es. 
 
ELNÖK: Mi csak a kiegészítő ajánlástervezet sorszámai szerint tudunk dolgozni. 

Tehát olyat, hogy 121-es, olyat nem ismerünk. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hát, ez a 

nagy kapcsolódó módosító indítvány, amelyet Fejér Andor, Nagy Andor, Bartos Mónika és 
Fülöp István jegyez. Ebben szerepel… 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Tehát a bizottság a kiegészítő ajánlástervezet szerint dolgozik, 

nem a képviselők által benyújtott és iktatott sorszám alapján. Tartok tőle, hogy abban az a 69. 
sorszámú lesz – hogy egyformán értelmezzük. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, 

köszönöm, elnök úr. Valóban így van, a 69. ajánlási pont szerint a kormány támogatja azt, 
amit a képviselő úr felvetett, tehát hogy a korábbi táblázat helyett egy kisebb összegről induló 
és időben elnyújtott bevezetésre kerüljön sor. De itt hozzáteszem azt, hogy ne nyugati 
példákat nézzünk, Németország, Ausztria, ezeket felejtsük el. De ha Csehország, Szlovákia és 
Lengyelország esetét vizsgáljuk meg, akkor ez a táblázat, amelyet itt a kapcsolódó módosító 
indítvány 69. ajánlási pontjában találunk, 3 ezer forintról indítaná jövőre a lerakási járulék 
mértékét, a csehek, szlovákok, lengyelek ugyanekkora mértékű lerakási járulékot már több 
mint négy éve bevezettek. És mi 12 ezerre futtatjuk ki 2015-re; vannak olyan országok ezek 
közül, ahol 15-20 ezer forintnak megfelelő euróra vetítik ezt ki. Tehát ez a mi 
kontextusunkban egy teljesen elfogadható időtávlat és mérték. 

Nem tudom, tudtam-e teljeskörűen válaszolni. Ha nem, akkor kérem, kérdezzen még a 
képviselő úr. 

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Persze, a fokozatosság meg a négyszer 3 ezer forint 

rendben van, de igazából ennek az egész törvénynek az a célja, hogy ne a hulladéklerakóra 
vigyék a szemetet, hanem eltérítsék a hulladéklerakótól. Nem illegális hulladéklerakóra 
gondolok, hanem megfelelő módon hasznosítani a hulladékot. Tehát igazából a kérdésem 
nekem csak az volt, hogy egy szöveges anyag már létrejött akkor azokon a különböző 
egyeztetéseken, amire ön is utalt, amin én is részt vettem, más szakértők is részt vettek, s a 
többi. Ezek a módosítások annak a végleges szövegű anyagnak a törvényes elfogadtatását 
teremtik meg? (Hanó Miklós: Igen.) Tehát a különböző módosításoknál? Itt mondja Miklós, 
hogy igen, de például nagyon fontos az, hogy az egész hulladéklerakási járulék, itt nem az a 
lényeg, hogy ez 3 vagy 20 ezer forint, hanem az a lényeg, hogy el legyen terelve onnan. Ezt 
csak akkor lehet elterelni, ha ehhez megvan az infrastruktúra, ami ezt eltereli, tehát kvázi, 
mondjuk, előválogatók is kiépülnek különböző helyeken.  

Egyszerűen fizikálisan nem volt lehetőségem ebben a másfél napban ezt pontosan 
összevezetni; itt az idő rövidsége az, ami számomra bosszantó. Például az előválogatóknak a 
kötelezettségét a hulladéklerakó telepekhez 2015. január 15-éhez köti ez a módosítás? Ez 
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például egy fontos kérdés. Vagy például az önkormányzatokat érintő módon eltörölték, 
láttam, hogy kivették az évi két kötelező lomtalanítást, de ez azt jelenti, hogy azért az egy az 
kötelező marad?  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Igen, egy kötelező lomtalanítást fogunk előírni a kettő helyett. Ez is a 
különböző egyeztetéseknek az eredménye. Nyilván nem célunk az, hogy a közszolgáltatást 
bedöntsük vagy veszélyeztessük, és a lakossági igényeket felmérve is azt láttuk, hogy az 
egynek a kötelező előírása elégséges. 

A hasznosítási kapacitások kiépülése, amire rákérdezett a képviselő úr: nyilván 
beszedjük ezt a lerakási járulékot. Azért toltuk el időben, azért indulunk kisebb fokozatról, 
hogy ne jelentsen ez olyan hirtelen váltást, de nyilván ha fizetni kell, az megdrágítja a lerakást 
– eltérítjük a lerakótól a hulladékot. Jelenleg mi 70 százalék fölött rakjuk le a hulladékunkat, a 
települési szilárd hulladékot, az abban rejlő nemzetgazdasági értéket hagyjuk elveszni; 
Ausztriában, Németországban ez az arányszám 1 százalék alatt van. Tehát itt egy azonnali 
beavatkozást igényel a rendszer. Próbáltuk finomítani ezt az átmenetet, és próbáltuk 
megteremteni annak az alapját, hogy ezek a hasznosítási kapacitások, aminek ki kell épülnie, 
valamiből finanszírozhatóak legyenek. Ezért tartalmazza a törvényjavaslat, de már nemcsak a 
módosítás, hanem az eredeti, december 30-án benyújtott törvényjavaslat is azt, hogy a lerakási 
járulék a minisztériumhoz folyik be, elkülönítetten kell kezelni, és kifejezetten a hasznosítási 
kapacitások kiépítésére kell fordítani. Tehát az a reményünk, hogy először befolyik egy 
nagyobb volumen, mert kisebb a hasznosítási kapacitás. Ebből a nagyobb volumenű lerakási 
járulékból meg tudjuk finanszírozni, be tudjuk indítani azoknak a kiépülését, és ez idővel 
majd, minél magasabb lesz a mértéke, idővel el fog fogyni ez az összeg, mert a hasznosítási 
kapacitások föl fogják dolgozni, mondom, azt a hulladékot, amit mi most 70 százalék fölötti 
arányban rakunk le, és minden nemzetgazdasági érték abban elvész. Németországban 1 
százalékot raknak le, tehát tudják hasznosítani, ki tudják használni az abban rejlő 
lehetőségeket. 

Köszönöm szépen. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Csak egy dologra nem kaptam még választ. Ne 

haragudjon, tényleg nem tudtam átnézni tegnap óta ezeket az anyagokat ily módon. 
Az előválogatókra vonatkozóan az eredeti szövegben az van, hogy ha a hulladéklerakó 

telep nem rendelkezik előválogatóval, akkor be kell zárni. És volt egy olyan módosítás, hogy 
2015. január 1-jéig lehessen türelmet adni ezekre az előválogatókra. Ezek a módosítások 
kezelik ezt a dolgot? (Hanó Miklós: Én türelmes vagyok, de akkor most mondják meg, hogy 
mi lesz!) Ezt kérdezem. (Hanó Miklós: De már ötször elmondtad! Értjük!) De nem kaptam 
választ. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt a 

kérdést a kollégám jobban meg tudja válaszolni, sebészi pontossággal, úgyhogy ha megengedi 
a képviselő úr, akár átadom neki a szót. 

 
DR. SZŐGYÉNYI-KOVÁCS SZABOLCS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Képviselő úr, én is részt vettem ezen az egyeztetésen, és ha jól értem a kérdését, itt 
arról van szó, amiről annak idején beszéltünk is, hogy előkezelés nélkül hulladékot 
hulladéklerakóban ne lehessen elhelyezni 2015-ig. Az a szabály, amit mi rögzítettünk még 
annak a törvénytervezetnek a szövegében, amivel kapcsolatban egyeztettünk, abban volt egy 
ilyen mondat, és ön azt szerette volna, ha 2015-re toljuk ennek a szabálynak a bevezetését. Én 
utánajártam ennek, megnéztem a lerakós irányelvet, illetve a most hatályban lévő lerakós 



- 50 - 

rendeletet, és azt találtam, hogy ez a szabály már most is hatályban van. Tehát már most is 
érvényesül az a szabály, miszerint hulladéklerakóban előkezelés nélkül hulladékot nem lehet 
lerakni. Tehát ezt a szabályt lényegében hatályban kell hogy tartsuk, mert az Unió kötelezővé 
teszi minden tagállam számára ennek a szabálynak az érvényesítését.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Ne haragudjon, akkor tessék újra utánanézni, meg 

kimenni a hulladékudvarokba! Akkor látná, hogy Magyarországon jelentős hulladéklerakó 
telepek előválogató nélkül üzemelnek. Nagy, európai uniós támogatással létrejött 
hulladéklerakókról beszélek, többek között, ami van a dél-balatoni régióban. Akkor ezek 
szerint holnap be lehet zárni a cikóit, az ordacsehit, meg hasonlót. Tehát amit ön most mond, 
és megalapozottan nézett utána, ezeknél nincs előválogató! Tehát az, hogy szelektív gyűjtés 
van, és a szelektívnek van… (Hanó Miklós: Részleges!) – így van – válogatása, ez rendben 
van. De ez nem előválogató. Az előválogató az, amikor az egész kommunális hulladékot 
előválogató soron veszik, és ennek pont az a lényege, hogy ne 70 százalékban kerüljön a 
szemét a lerakóra, hanem csak, mondjuk, 20 vagy 30, mint Ausztriában vagy 
Németországban.  

Ez csak azért fontos, mert ha ez benne marad…, de lehet, hogy ezt a módosítás 
kivette, csak én szeretném öntől megkérdezni, hogy a módosítás korrigálta-e azt, hogy ez 
2015. január 1-jéig legyen engedélyezve, hogy ahol nincs előválogató, ott tovább menjen, 
vagy nem.  

 
ELNÖK: Nem. Úgy értettem, hogy fenntartják, tehát jelenleg is hatályban tartják – 

nem kell hogy előválogató legyen. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): De akkor be kell zárni, elnök úr, ahol nincsen! 
 
DR. SZŐGYÉNYI-KOVÁCS SZABOLCS (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Egyszerűen arról van szó, hogy ezt a szabályt már a jelenleg hatályos lerakós rendelet is 
tartalmazza, és ezt a szabályt nem lehet kivenni, mert ezt az Európai Unió kötelezővé teszi a 
tagállamok számára. Az egy más kérdés, hogy ennek a követelménynek nem minden lerakó, 
illetve közszolgáltató tud megfelelni. Ez egy teljesen más dolog.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): És akkor most ezeket bezárjuk? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

zárjuk be, képviselő úr, de ha van egy uniós irányelv, amelyik át van ültetve a magyar jogba, 
annak a szabályrendszerét nem lehet visszacsinálni. Illetve ha nem szabályozza a magyar jog 
vagy nincs átültetve, akkor közvetlenül hatályosul az uniós irányelv. Ha valaki nem tud ennek 
eleget tenni, annak nyilván lehet következménye. Tehát a lehetősége benne van, hogy 
következmények sújtják az ilyet, de ezt visszacsinálni nem lehet. Tehát jogilag nem tudtunk 
ennek eleget tenni, azért, amit elmondott a kollégám, mert az európai uniós lerakós irányelv 
és az azt átültető magyar jogszabály ezt már tartalmazza. Nem tudunk visszalépni. 

 
ELNÖK: Igen. Tehát megpróbálnak a jogszabálynak megfelelni, aztán majd a hatóság 

eldönti, hogy mit zár be. Nem akarom húzni az időt, de mindannyian járunk Erdélybe. Mi 
olyan kötelezettséget írunk elő, ami ott, nem tudom, mikor fog teljesülni, de elvileg őrájuk is 
vonatkoznak azok a szabályok, amelyek ránk. Mi most körülbelül ezeknek a 80 százalékának 
felelünk meg, román testvéreink sajnos még jó sokáig nem fognak megfelelni, vízvezetési, 
víztisztítási, szennyvíz-elhelyezési és minden egyéb területen. Hát még be sem folyik a víz, 
már elnézést, nemhogy kifolyna, mert néhol nincs vezetékes ivóvízhálózatuk! És ugyanezt 
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látom a hulladékkezelésre is. Tehát megütünk egy olyan szintet, amit az Unió előír, és fizikai 
képtelenség időnként és egyes helyeken teljesíteni. Most, ha jól érzékelem, nagyjából efelé 
haladunk. 

Egyetlen kérdésem lenne – és nagyon gyors lesz a szavazás, Miklósnak és Tamásnak 
türelmét kérem, mert gyakorlatilag három szavazást fogunk körülbelül megejteni, de vitassuk 
végig, mert iszonyú mennyiségű törvénycsomag jött be, és a települési polgármestereknek ez 
komoly fejtörést okoz. Fogadjuk el az ő érveléseiket, mert ezek a díjak meg fognak jelenni a 
települési kommunálishulladék-szállítási díjakban. És ezt a települési polgármesternek kell 
megszavaztatni és megmagyarázni a képviselő-testületnek, hogy miért tetszettek ezt csinálni. 
Itt ez fog bekövetkezni ezeknek a díjaknak a kötelező megjelenésével, ha tetszik, ha nem. 
Nyilvánvaló, hogy a polgármesterek itt ennek érintettjei, például Horváth István megyei jogú 
város polgármestereként. Nem mindegy, hogy milyen mozgástere maradhat a települési 
önkormányzati képviselőknek és vezetőknek.  

Még egy mondat, és tudom, nem biztos, hogy önöknek meg kell legyenek ezek a 
statisztikai adatok. Önök tudják-e azt egyáltalán magyarországi szinten, hogy jelenleg, a 
jelenlegi díjak mellett, kommunálisszemét-szállítási, háztartásiszemét-szállítási díjak mellett 
hány százalékban nem fizetnek most már tartósan a családok? Van-e ilyen kigyűjtésük 
önöknek? És vajon kalkuláltak-e azzal, hogy ezek a növekmények milyen további nemfizetést 
fognak generálni, lévén, hogy ez már most is így van? Nálunk, tudom, egy elég jó anyagi 
bázissal rendelkező településen húsz évig voltam önkormányzati képviselő, majdnem 30 
százalék, akik nem fizetnek, különféle elesettség, szociális ok és sok minden miatt díjakat. 
Nagyon nehéz kérdés ez persze, ha a szakma és a hatóság azt mondja, hogy hát akkor ne 
szállítsatok onnan szemetet, vonjátok meg, büntessétek, s a többi; ez a szakma és a törvény. 
De azért nem így gondolkodik a települési képviselő és a polgármester, amikor ismeretségről 
van szó, látja a helyzetet, hogy mi van ott valójában. Tehát ő menteni akarja, együtt akar 
érezni a helyben lakóval. Nem tudom, ilyen dilemmát végigfuttat-e a jogalkotó, akik ilyen 
díjakkal időnként előállnak. 

Én értem azt, hogy mi van Németországban, meg Szlovéniában, meg Csehországban, 
de mégiscsak nekünk itt a magyar állampolgárok helyzetéért kell majd felelnünk meg 
aggódnunk. 

Hanó Miklós! 
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): István, félre ne érts, én nem ellened beszéltem, én 

melletted! Hogy már háromszor teszed föl azt a kérdést, hogy akkor mi a túró van ezzel az 
egésszel: hogy ha elő van írva, hogy csak úgy működhet, akkor be kellene zárni hatóságilag a 
regionális lerakókat! Békéscsabán is van egy: Békéscsabán 120 millió tartozás van a lakosok 
részéről, amit nem fizettek ki, egyébként a szemétdíjat már eleve, szociális okok miatt. És a 
lényeges kérdés az, hogy akkor most az eltekintés vagy a szankcióalkalmazás vagy a bezárás 
vagy a további nem működtetés hogyan lép föl? Akkor az a 2015. január 1-je azt jelenti, hogy 
ez ugyan előírás, de a mentességet addig élvezhetjük, hogy valósuljon meg, és erre találjuk 
meg a forrást ezzel a lerakási díjjal?  

A másik bajom nekem az, hogy most itt megint Európai Unió lévén előírjuk, hogy 
szedjük szét a szemetet, amivel maximálisan egyetértek; csak akkor most nem egy nagy 
kupacunk lesz, hanem lesz egy műanyagkupac, lesz egy ilyen kupac, olyan kupac. Mert a 
hasznosításnak egy jelentős része nem működik. Mert működött a műanyagnál, hogy a kínai 
vitte, most nem viszi. Jó, a papírt el tudjuk pakolni, egyéb szerves dolgot el tudjuk. De a többi 
olyan szerves anyag, amiből, mondjuk, energiát meg egyebeket lehet kinyerni, az nagyon szép 
mondás, hogy azt kellene csinálni, csak ahhoz marha nagy beruházási költség kellene! 

Azért mondom, hogy amit István mond, arra adjunk már valami mentességet! Jó, a 
német mindent úgy szed szét, de más az életszínvonala, mindene más, mint nálunk! Itt tehát a 
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szemét nagyon lényeges dolog, ugyanis a törvény meg előírja, hogy rá kell htk-zni a lakosra 
az egészet. Akkor nézhetjük, ha utána meg nem fogja tudni kifizetni a működést, meg a 
fejlesztést! 

 
ELNÖK: Még a nemfizetésre kérdezem, hogy van-e országos adatunk; erre az egyre 

kérdezek csak rá. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Van országos adatunk rá, elég nagyok a kintlévőségek, és hozzá kell tenni, 
hogy egész más kontextusban kell ezt vizsgálni, mint a többi közüzemi fogyasztást és 
tartozást. Mert amíg valaki a villanyszámlát nem fizeti be, akkor kikötik a szolgáltatásból, 
lekapcsolják az órát vagy el is viszik. De ugyanezt nem lehet megtenni a szemétszállítási 
közszolgáltatással, hiszen az egy alapvető társadalmi érdek és közegészségügyi érdek, hogy 
neki a szemetét az ingatlanáról akkor is el kell vinni, ha ő nem fizet érte. 

Egyébként a szemétszállítási díjakkal kapcsolatban semmilyen problémát nem látok. A 
díjas rendeletet pontosan a polgármesterekkel konzultálva, szakmával, közszolgáltatókkal 
konzultálva állapítottuk meg, úgy, hogy 650 forintban maximáltuk a 120 literes kuka 
ürítéséért beszedhető közszolgáltatási díjat, amit a lakostól szedni lehet. Tehát 650 forint/120 
literes kukaürítés. Ebben a díjban benne van valamennyi önkormányzat és valamennyi 
közszolgáltató működőképességének a megőrzése, ugyanakkor határt szab annak, hogy a 
csillagos égig lehessen emelni a közszolgáltatási díjat.  

Tehát egy hosszú szakmai-önkormányzati egyeztetésnek az eredménye ez az 
ürítésidíj-mérték, amiben benne van az, hogy senki nem megy csődbe, semelyik 
közszolgáltató, sem az önkormányzati, sem a többi, viszont nem tudnak elszabadulni az árak 
sem, ami lakossági érdek. Ezt tudom összefoglalóan mondani. 

Az, hogy az Unió mit ír elő, mit nem ír elő, erről persze nekem is van 
magánvéleményem, de amíg Magyarország az Európai Unió tagja, addig nyilvánvalóan az 
uniós irányelvek érvényesek. Ha nem ültetjük át, kötelezettségszegési eljárást követően 
fizethetünk, illetve közvetlenül is hatályosul, ami azt jelenti, hogy bíróság előtt bárki 
szabadon hivatkozhat rá, és a bíró kénytelen visszanyúlni az uniós irányelvig, és megítélni azt 
az ügyet úgy, ahogy az irányelv megmondja. Tehát erről hiába van pozitív véleményünk pró 
és kontra, amíg ez a helyzet, addig ezt el kell fogadjuk, hogy ezek érvényesek ránk. És 
például az is érvényes ránk, hogy 2015-ig uniós szabályozás szerint szelektív, elkülönített 
hulladékgyűjtést kell bevezetnünk Magyarország összes településén, mind a 3200 településen. 
Tehát ezt is meg kell valósítanunk valahogy. Ezen a rendszeren nem változtatunk most, nem 
fogjuk tudni ezt sem teljesíteni. Persze lehet azt mondani erre, hogy miért írják ezt elő, ez a 
mi viszonyaink között teljesíthetetlen. De még egyszer: amíg ebben a kontextusban élünk és 
dolgozunk, hogy az Európai Unió tagja vagyunk, addig ezek bennünket kötnek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egyetlen gondolatot szeretnék felvetni a „szennyező 

fizet” elv alapján. Megvannak már a technológiák, és úgy tudom, több uniós tagállamban 
alkalmazzák is. Pontosan tudják mérni azt, hogy ki mennyi szemetet termel. Az RFID 
technológia erre tökéletesen alkalmas, tökéletesen mérhető, és innen kezdve nem 
vitatkoznánk azon, mert azok az emberek, akik nem fizetnek, nem is jelentős mértékben 
képződik náluk szemét. De csak úgy szeretném jelezni, megvannak a technológiák, és ezeket 
próbáljuk meg alkalmazni, és ne legyünk pápábbak a pápánál. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Megmondom őszintén, bosszant az egésznek az 

előterjesztése. Mert sok hónappal ezelőtt nagyon sokat dolgoztunk ezzel kapcsolatosan, és 
utána nagy csönd volt. Abban a hiszemben voltunk sokan képviselők, hogy az az általunk 
több pontban felsorolt javaslat be lett építve valahogy a szövegbe. Akkor ezek szerint az nem 
lett beépítve, hanem valamilyen szinten, most én olvasom ezeket a módosítókat, egy része 
most ide lett téve. Ezzel a részével kapcsolatban először pozitív volt a véleményem az eljárás 
során, helyettes államtitkár úr, most már nem annyira pozitív, ezt kell hogy mondjam.  

Most én azt szeretném kérdezni, hogy ha ezek a módosítások ide be lesznek téve, 
gyakorlatilag, amit önök kiküldtek Brüsszelbe, azt teljesen átírják. Akkor ezt most megint ki 
kell majd küldeni Brüsszelbe? Mert akkor én azt nem értem, mit tököltünk eddig?! Mert ha 
három hónappal ezelőtt már tudtuk azt, hogy mit fogunk ezen módosítani, akkor miért nem 
mondtuk azt a brüsszelieknek, hogy amit decemberben kiküldtünk, azt ne vizsgáljátok már, 
mert újat küldünk ki helyette, és azt kiküldhettük volna márciusban. És gyakorlatilag, ha ez 
így megy tovább, akkor ez 2013. január 1-jétől sem lesz bevezetve, mert akkor ez most 
kimegy majd Brüsszelbe, akkor kell várni, hogy ezt ők megint ratifikálják, aztán kiderül, hogy 
valamit megint találnak benne, és akkor megint elkezdünk itt módosítani. Elnézést, hogy így 
fogalmazok, de…  

És amúgy meg ezt a nem tudom, hány száz oldalt megkapjuk tegnapelőtt délután, úgy, 
hogy szakértői szinten ezt nem is lehet komolyan végignézni! Ráadásul a bizottságok sehol 
nem támogatják ezt a módosítást, pedig szerintem egy csomó jó módosítás van bent, tehát a 
cél az, hogy ezek a módosítások beépüljenek, de nekem az egy szakmai kérdés, hogy például 
a települési szennyvíziszap lerakási díjjal legyen vagy anélkül, meg hogy egyáltalán a 
szennyvíziszapot lehet-e egy kommunális hulladéklerakóra kitenni vagy nem. Tehát korábban 
a részletekbe belementünk, de most valami olyanról kell szavaznunk, amit szerintem 
támogatnunk kell, mert Andoréknak a módosítása a korábbit, amit kiküldtünk Brüsszelbe, 
csak jobbítja. Tehát én támogatom ezt az egészet, és kérem is a bizottság tagjait, meg a 
kormány is támogatja, ez is helyénvaló, csak itt attól félek, hogy akkor ez megint kimegy 
Brüsszelbe, és akkor ott majd megint teljesen mást fognak írni, és megint nem történik 
semmi. És ezt már tudtuk különben három hónappal ezelőtt, és másfél nappal a benyújtás előtt 
kell nekünk erről vitatkozni. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Így szoktuk.)  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Képviselő úr egyenes kérdéseire egyenes választ tudok adni; ha ő 
keményen fogalmazott, én is megpróbálok keményebben foglalkozni.  

Ha az időrendiséget tekintjük, az, amit ön a kezében tart, ez a módosítójavaslat-
csomag, amelyet a négy képviselő jegyez, abban az szerepel, amiben mi megállapodtunk. 
Mert az Országgyűlés elé az eredeti szöveg december 30-án ment be, mi pedig azt követően 
tárgyaltunk heteken-hónapokon át, meg az én főnököm, Illés Zoltán államtitkár úr is tárgyalt a 
frakcióval, meg a többi polgármesterrel, meg az összes parlamenti párt képviselőivel, külön a 
Jobbikkal, az LMP-vel, az MSZP-vel történtek egyeztetések. Ami ennek az eredménye, és az 
ön javaslata is, azt tartja most a kezében, amiről most ugyan azt mondja, hogy ön nem tudja, 
mert most kapta kézhez: nem, ez ennek az egész egyeztetésnek az eredménye, korábban is a 
négy képviselő előterjesztése volt, azonban még technikai, abszolút technikai pontosítások 
voltak rajta szükségesek, amit elmondtunk a képviselőknek, és ezért adták be a kapcsolódó 
módosítót. 

Ebben tehát a generális dolgok, amikben megállapodtunk, azok benne vannak. 
Bizonyos kérdéseket jogilag nem lehet keresztülvinni, például olyat, amiről az előbb 
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beszéltünk, de ilyen például a szennyvíziszapok kérdése is. Szennyvíziszapot nem lehet 
lerakásijárulék-mentessé tenni, mert az egy olyan behozatalt generál az országba, hiszen 
mindenhol kérnek érte pénzt, csehek, lengyelek, hozzánk hasonlók is, amit nem engedhetünk 
meg nemzetgazdasági szempontból, azért, mert esetleg el tudom fogadni, hogy helyben az 
lenne az érdek. Tehát ilyen dolgok kikerültek belőle. De a generális megállapodást 
tartalmazza. De amennyiben nem, akkor ezt vitassuk meg, mert én várnám akkor azokat a 
konkrét felvetéseket, amelyeket a mi megbeszélésünk vagy a mi megállapodásunk alapján azt 
mondtuk, hogy elfogadjuk, és nem került bele. Mert amikor a többi párttal is egyeztettünk, 
megbeszéltük, hogy mit fogadunk el, mit nem, számon lehet azt rajtunk kérni, hogy amit 
elfogadtunk, az nincs benne; de akkor konkrétan vegyük át, beszéljük meg. 

Én azt tudom mondani, hogy amiben megállapodtunk, az abban a csomagban van, ami 
ön előtt fekszik. Apró technikai, nüánsznyi eltérések vannak, amelyeket nem lehetett 
keresztülvinni. De egyébként a megállapodás tartalmazza, amit a Fidesz-frakcióval is, az 
MSZP-frakcióval, az LMP-frakcióval is, a Jobbik-frakcióval is, a közszolgáltatókkal meg az 
összes szakmai szervezettel tárgyaltunk. Mert pontosan azért nem vittük át egyéni képviselői 
indítványként a hulladéktörvényt, mert megtehettük volna, pontosan azért, hogy mindenkivel 
tudjunk egyeztetni és mindenkivel meg tudjunk állapodni. Én azt gondolom, ez sikerült is. És 
ön sem cáfolhatja meg, hogy nem járt nálunk, jó párszor járt. Azokat mondja el, azokat a 
konkrét részeket, amiket mi kihagytunk ebből a jogszabályból, holott megbeszéltük, hogy 
benne lesz!  

Köszönöm szépen. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Helyettes államtitkár úr, elnézést, de a kérdésre nem 

válaszolt. A kérdésem a következő volt. Ha mi azt az ősrégi szöveget küldtük ki Brüsszelbe, 
és már tudtuk rá két hónapra, hogy ezt a szöveget teljesen vagy sok mindenben fogjuk 
változtatni, és most ez a módosítás, amit én javasoltam az előbb, hogy fogadjunk el, mert 
most így átfutva – ezt én ma reggel kaptam meg, illetve tegnap délután küldték el interneten, 
azt gondolom, azért súlyosabb kérdés az, hogy az ember legalább egy-két nap alatt megtudja, 
mi az a nüánsz, amit elfogadtak meg nem fogadtak el. Mert én azon az egyeztetésen nem 
voltam ott, amelyet az MSZP-vel, LMP-vel, meg egyéb, amúgy helyesen, minél több 
szervezettel egyeztettek. Mi voltunk ott egy ilyen szegmensben, de most nem is ez a kérdés. 

Az a kérdés, hogy ezt most újra vissza kell-e küldeni Brüsszelbe, vagy ezt már nem 
kell visszaküldeni Brüsszelbe, mert akkor ez így jó, úgy, ahogy van. 

Köszönöm szépen, várom a választ. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Ez egy technikai dolog: előzetes notifikációról van szó. Előzetes, ami azt 
jelenti, hogy kötelező kiküldeni az irányelv átültetését célzó jogszabályt, még a benyújtást 
megelőzően. Ugye, a benyújtás december 30-án volt, és 29-én pedig kiküldtük előzetes 
notifikációra. Természetesen az egyeztetések eredményeként fog változni a szöveg, meg az 
élet is így írta meg, hiszen mi benyújtottuk decemberben, és például a lerakási járulékot már 
2012-ben be kívántuk vezetni; ez szerepel a mostani szövegben. Ezt változtatni kell, mert 
2013. január 1-jével lép hatályba a jogszabály, nyilván nem lehet benne egy ’12-es összeg a 
lerakási járulékra, hanem változatni kell, mert az egyeztetések miatt – eltelt egy hosszú idő, ez 
tény – sokat változtattunk. Mert pontosan az volt a kérés, mindenkitől, hogy egyeztetett verzió 
menjen be, amivel mindenki egyetért, ne egy egyéni képviselői indítvány. Ez történt. Ezért 
vett igénybe hosszabb időt, hosszabb folyamatot a dolog. Ez tehát egy technikai dolog. 
Természetesen a Bizottság előzetes notifikáción megnézte, hogy megfelel-e, és majd az 
elfogadott jogszabályt, a kihirdetett jogszabályt, ami majd megjelenik a Közlönyben, szintén 
meg fogja vizsgálni, hogy az megfelel-e. Ezzel semmilyen probléma nincs, ez egy teljesen 
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kézenfekvő technikai dolog. Meg fogják vizsgálni, hogy megfelel-e az uniós szabályozásnak. 
Ha nem, akkor elindul egy olyan folyamat, egy párbeszéd a bizottsággal, amiben nekünk, ha a 
bizottság problémát lát, akkor azt nekünk majd korrigálni kell.  

De egyébként az előzetes notifikációban megküldött bizottsági vélemény körülbelül 
másfél oldal, de még annyi se, és semmilyen olyan problémát nem jelzett, amit két nap alatt 
ne tudtunk volna benne kijavítani. Tehát magát a koncepciót, magát az alapkérdéseket nem 
kifogásolja a Bizottság, azokat az alapkérdéseket, amire az új rendszert felépítjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazáshoz jutottunk. Mint említettem, egyben 

fogunk szavazni az 1-69. pontokról, ebben minden kérdéskörben tárgyaltunk.  
Tehát helyettes államtitkár úr nyilatkozott róla, hogy kormányálláspont van: a 

kormány támogatja ezt a módosítócsomagot. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki 
támogatja ezt. Kérem, kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ezzel egyhangúlag egyetértett a 
bizottság. 

Rátérünk Farkas Zoltán 19. pontban lévő indítványára. A kormány álláspontját 
kérdezem a 19. indítványról. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 59. pont következik, amely Kovács Ferenc indítványa. A kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs.) Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 70. pont Szabó Imre indítványa. A kormány álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-? (Nincs.) Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Én úgy látom, nincs olyan indítvány, amelyet a bizottságunknak még tárgyalnia 

kellene. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látunk ilyet. 
Akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és 

segítő kollégáinak a jelenlétet.  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mi is 

köszönjük. Viszontlátásra, jó munkát kívánunk! 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Az „egyebekre” térünk rá. 
Annyit szeretnék csak közölni, hogy hétfőn 11 óra 30-kor ülésezünk a soron 

következő technikai módosító indítványok megvitatására. Nem várható hosszú ülés. 
(Közbeszólások: Kedden nem lesz ülés?) Nem tudjuk, lesz-e olyan fordulata a kormánynak, a 
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kapcsolódó módosító indítványoknak, ami miatt netán kénytelenek leszünk kitűzni bizottsági 
ülést. Nem tudom megmondani; hétfőn megtudjuk. 

Van-e még valakinek az „egyebek” között mondandója? (Nincs jelentkező.) Az 
„egyebeket” is bezárom. 

Az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 42 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


