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Napirendi javaslat  
 

1. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter éves meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)  

 

2. Javaslat a Hungarikum Bizottság két tagjának megválasztására  

 

3. 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  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Ángyán József (Fidesz) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)  
Harangozó Tamás (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) távozása után Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
köszöntöm, mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm dr. 
Fazekas Sándor miniszter urat és a minisztérium összes munkatársát, akik a miniszter urat 
elkísérték a Házszabály szerint előírt éves meghallgatásra. Előtte formaságoknak kell eleget 
tennünk, a napirendről kell szavaznunk. Írásban, a szokásos módon kiküldtük bizottsági 
tagjainknak a napirendtervezetet. Kérdezem, hogy van-e ehhez kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért ezzel a 
napirendtervezettel, aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint 
fogunk haladni, két napirendi pontot és a szokásos egyebeket jelöltük meg.  

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter éves meghallgatása 

Az első pontban dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter éves meghallgatása 
kerül sorra. Szokásainknak megfelelően először a miniszter úrnak adok majd szót, megkérem, 
hogy ismertesse az elmúlt egy év általa fontosnak tartott kormányzati és miniszteri 
intézkedéseit, utána a bizottság tagjainak lesz lehetőségük kérdések, vélemények kifejtésére, 
majd a miniszteri válasz, illetve a miniszter úr által kijelölt államtitkárok válasza fog 
következni. A miniszter úr jelezte, hogy közel 2 óra hosszú az a lehetőség, amíg a 
rendelkezésünkre tud állni, mert egy másik bizottsághoz kell majd mennie, ha jól tudom, 
fél 1-re meghallgatásra. Így kérek mindenkit, hogy ezt az időbeosztást legyen szíves 
figyelembe venni. És akkor most az első napirendi pont keretében megadom a szót a miniszter 
úrnak. Parancsolj! 

 

Dr. Fazekas Sándor tájékoztatója 

DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Tisztelt Bizottság! Küzdelmes, 
mozgalmas éve volt a magyar mezőgazdaságnak a mögöttünk álló 12 hónap, ennek 
megfelelően a legkülönbözőbb döntéseket, döntés-előkészítéseket végeztük el, és jó pár téma 
van, amelyet szeretnék felvezetni a rendelkezésemre álló időkeretben.  

A legfontosabb és legaktuálisabb talán az aszály, a vízhiány, a forróság által okozott 
károk problémája. Jól látható az, hogy a klímaváltozás hatásaitól szenved az ország, a 
mezőgazdaság, sőt világméretű aszály és termeléskiesés tapasztalható. Ennek megfelelően 
gyors, átgondolt döntéseket hozott a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a kormány a károk 
enyhítése érdekében. A közelmúltban döntöttünk arról, hogy előrehozzuk az 
agrártámogatások kifizetését, ez 157 milliárd forintot jelent, a jószágtartók részére mintegy 
28 milliárd forintos állatjóléti és más támogatások kifizetésének az előrehozatala történik 
meg, itt megemeltük a kereteket, ez 10 milliárd forint pluszt jelent. A kormány megtárgyalta 
az aszálystratégia vitaanyagát, amely áttekinti az öntözés, a vízgazdálkodás, a vízkormányzás, 
az ár- és belvízvédelem feladatait, és erről egy részletes társadalmi és szakmai vitát indítunk, 
amely reményeink szerint jövő tavaszra zárul, és addigra területi bontásban, az adott 
települések határára megyékre vonatkoztatva lehet majd döntéseket hozni. Tisztelt hölgyeim 
és uraim, az biztos, hogy az aszály- és vízgazdálkodási stratégia több évtizedre ható 
döntéseket fog tartalmazni, ennek megfelelően kell majd a pénzügyi lehetőségeket is 
hozzárendelni.  
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Az elmúlt időszakban kiemelt feladatunk volt a földtörvény elkészítése. Társadalmi 
vitát folytattunk le, kérdőíveket adtunk ki, téziseket bocsátottunk vitára, összegezve a 
társadalmi vitát elkészítettük az anyagot, és a földtörvény legfontosabb tétele az, hogy csak 
földműves vásárolhat majd földet, földműves bérelhet földet, helyben lakó földműves egy 
hatósági engedélyezési eljárást követően kapja meg azt a lehetőséget, hogy földtulajdonos 
vagy földhaszonbérlő legyen. 1100 év óta ez a legfontosabb lehetőség a magyar 
gazdatársadalom előtt, a javaslat minimálisra szűkíti, sőt megszünteti a spekulációt akár kül-, 
akár belföldi földspekulánsról, zsebszerződésesről legyen szó.  

Elfogadta az Országgyűlés az agrárkamarai törvényt, amelyet beterjesztettünk, és 
amelynek a célja az, hogy a gazdatársadalom, a mezőgazdaság, a teljes élelmiszerlánc 
szereplői egy olyan köztestületben legyenek, amely valamennyi szereplő véleményét, érdekeit 
meg tudja jeleníteni, és versenyképes pozícióban tud lenni a külföldön, illetve a belső 
piacokon is. Egy erős agrárkamara elemi érdeke az ágazatnak.  

Egy másik fontos döntés volt az MgSZH, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
átszervezése Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatallá, itt az élelmiszerláncra vonatkozó 
hatóságok összevonása, a feladatkörök tisztázása, pontosítása történt meg, és a NÉBIH a 
jövőben is be tudja tölteni azt a feladatot, amelyre rendeltetett, hogy a magyar fogyasztók 
érdekeit, a termelők érdekeit, az élelmezés biztonságát, a különböző hatósági eljárásokat 
precízen, pontosan elvégezze.  

Egy, talán ehhez a fogyasztói körhöz kapcsolódóan a termelőket is érintő operatív 
döntéssorozat volt az, hogy a dinnyeágazat talpra állítása jegyében sikerült egy asztalhoz 
ültetni az érintett termelőket, kereskedőket, termelői szerveződéseket, és így dinnyeszezon 
ebben az évben a minőség, a megbízhatóság, a méltányos árak jegyében zajlott. Ez a 
paprikára, a paradicsomra és a most induló almakereskedelmi szezonra is érvényes. A magyar 
gazdák érdekében történnek ezek a lépések mind a bel-, mind a külső piacokon fontos, hogy a 
gazdák érdekeit képviselve járjunk el.  

Fontos programunk a földhaszonbérleti pályázatok. Magyarország első 
földhaszonbérleti pályázati rendszere már ezer nyertesek dicsekedhet. A gazdákat, a helyben 
lakó gazdákat juttatjuk földhöz. A program második üteme kezdődik a napokban.  

A kormány a tárca előterjesztésében elfogadta a sertésstratégiát. Az ágazat, jól tudjuk, 
egy mélyrepüléses időszakon van túl, ennek a hatásaival küzd. Erre több mint 2 milliárd 
forintot különítettünk el a 2013-as költségvetésben, ami reményink szerint az ágazat talpra 
állását szolgálja, ez a piacok felkutatásától a genetikai állomány javításán keresztül a termelői 
összefogásokig a fejlesztés, a kutatás területeit is magában foglalja.  

Felmértük az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével, szétmérésével 
kapcsolatos igényeket és helyzetet, itt mintegy 2 millió hektár rendbetétele a kérdés. 
1 millióra jelentkeztek, és ennek mintegy 25 százaléka állami föld egyébként.  

Szintén fontos a közfoglalkoztatás, a szociális földprogram. Munkát kell adni az 
embereknek, azoknak is, akik már hosszú évek óta kiestek a munkaerőpiacról, így vidéken 
földet biztosítottunk. Mintegy 1500 hektár az, amit az önkormányzatok a két területre, a 
közfoglalkoztatásra és a szociális földprogramra kapnak. Ez, azon túl, hogy van egy jelkép 
értéke, hogy minden négyzetméter földet meg kell művelni, konkrét termelést és 
foglalkoztatást is jelent.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék néhány kérdéssel alaposabban is foglalkozni, 
részletekbe menően - az egyes államtitkárságokat is érintő területekről van szó. Az egyik az 
aktív agrárdiplomácia kérdése. Hosszú éveken keresztül alig volt agrárdiplomácia 
Magyarországon, elveszítettük fontos külföldi piacainkat. Az elmúlt időszakban sokat 
foglalkoztunk Kínával, Oroszországgal, Kazahsztánnal, Brazíliával, egyáltalán a keleti 
piacokkal, Algériával, azért, hogy újraszőjük a gazdasági együttműködés szálait. Az 
elkövetkező időszakban a nyugat-balkáni országokkal lesznek egyeztetések. Ez azért fontos, 
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mert itt a magyar mezőgazdaságnak, a vízügyi ágazatnak, a piaci kapcsolatoknak komoly 
hagyományai vannak, ezt az értéket kár lenne hagyni veszendőbe menni, és vannak már 
biztató jelek, hiszen például az orosz-magyar kapcsolatokban 20-30 százalékkal nőtt az elmúlt 
időszakban a kivitel. Azokat az adminisztratív akadályokat is eredményesen leküzdjük, 
amelyek nemritkán az import előtt tornyosulnak ezekben az országokban. Ez szívós 
tárgyalásokat, eredményes érdekképviseletet követel. A külpiacok belföldön foglalkoztatást 
jelentenek, és lehetővé teszik az, hogy növeljük a mezőgazdasági termelést.  

Európai uniós feladataink is sokrétűek, itt a közös agrárpolitika reformját emelném ki. 
A magyar érdekek képviselete jegyében folytatjuk az egyeztetéseket. Különösen fontos az, 
hogy az agrártámogatások szintje megmaradjon - vannak olyan vélemények, amelyek 
ellenkező irányúak -, és hogy az adott agrártámogatási szinthez képest a magyar támogatás is 
meglegyen. Vannak érzékeny ágazataink, amelyekre külön oda kell figyelni, ebbe a körbe 
tartozik a szőlőtelepítési jog, a cukorkvóták kérdése.  

A FAO-kapcsolatok is rendkívül érdekesek a számunkra. Magyarország cselekvő 
részese a FAO-együttműködésnek, több mint 200 fős FAO regionális központ van 
Magyarországon, és szándék van a jobb elhelyezésre, a létszámbővítésre a FAO vezetése 
részéről. Az az ösztöndíjprogram pedig, amelyet működtetünk, lehetővé teszi azt, hogy 
Magyarország szakembereket küldjön vissza ezekbe az országokba, akik a kétoldalú 
kapcsolatokat tudják erősíteni a jövőben.  

Végül a Copa-Cogeca kongresszusra szeretném felhívni a figyelmet, amely 2012. 
október 1-je és 3-a között lesz Budapesten. Ez a magyar agrárdiplomáciának szintén egy 
jelentős sikere, jelentős eseménye.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Kárpát-medencei együttműködési feladatainkkal is 
sokat foglalkoztunk. Itt erdélyi, kárpátaljai gazdaszervezetekkel, konkrét programokkal 
kapcsolatban el lehet mondani, hogy egy valódi tartalommal megtöltött együttműködés az, 
amit kialakítunk.  

Áttérve a tárca mindennapjaira ki szeretném emelni azt, hogy a 2013. évi 
költségvetésünk mintegy 834 milliárd forint lesz, ez 17 százalékkal magasabb, mint a 2012. 
évi, ami lehetővé teszi azt, hogy valamennyi programunkat folytassuk, és eredményesen 
dolgozzunk a vidék fejlesztéséért. Én különösen a tanyaprogramot emelném ki, amely egy 
harmadik évében lévő program lesz jövőre. Az első két év tapasztalatai - bár még az ideinek a 
bírálata folyamatban van - azt mutatják, hogy komoly érdeklődés van a tanyaprogram iránt, a 
tanyasi termékek piacra jutása, a tanyai gazdaságok fejlesztése ennek a programnak a része, és 
ami nagyon fontos, hogy ez a minőségi magyar élelmiszer, a kézműves élelmiszerpiac 
fejlesztése szempontjából is kiemelkedően fontos.  

Meggyőződésünk, hogy a gazdatársadalom számára az egyik legfontosabb lehetőség, 
hogy közvetlenül tudjon értékesíteni, közvetlenül tudjon a piacokra szállítani. Elhárítottuk a 
piacnyitás előtt tornyosuló akadályokat, egyszerűsített eljárásban van erre lehetőség, és akár a 
VM előtt, az árkádok alatt működő gazdapiac is mutatja, hogy a vásárlók, a külföldiek 
részéről is komoly az érdeklődés.  

Egyszerűsítettük az őstermelői igazolványok kiadási rendjét, szintén egy fontos 
egyszerűsítés a tájfajták, házi kerti fajták, őshonos belföldi fajták fajtajegyzékre vételének az 
egyszerűsítése, és kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. Ez szintén a kézműves, minőségi 
élelmiszer-termelés irányába tett lépés, éppúgy, mint a GMO-val szennyezett vetőmagok 
szigorított ellenőrzése. Látszik, hogy ez egy visszatérő probléma, találunk újabb és újabb 
mintákat, bár azért a nagyobb odafigyelés mutatja, hogy visszaszorulóban van ez a gond. 
Elsőrendű nemzeti érdekünk Magyarország GMO-mentes státuszának a megőrzése, hiszen a 
minőségi élelmiszerre van kereslet a világban, és ehhez ez elengedhetetlen.  

A magyar mezőgazdaság nem létezhet kutatóintézeti háttér nélkül. 2012 I. félévében 
elkezdtük a munkálatot az agrár- és élelmiszer-ipari K+F tevékenység irányvonalainak, 
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prioritásainak, szervezeti kereteinek a korszerűsítésére, a tárca koordinációs és irányító 
szerepének erősítésére. Ez azért is különösen fontos, mert a magyar agrárkutatás 
többszereplős, több fenntartónál összpontosul, és vannak olyan területek, ahol erősíteni kell, 
és vannak párhuzamosságok is. Itt elkezdődött a munka.  

Szintén a tárcához tartozik az oktatás kérdése. Képzés, oktatás nélkül sem lehet erős 
magyar mezőgazdaság. Az oktatási törvény rögzíti azt, hogy agrárképzés Magyarországon 
csak a Vidékfejlesztési Minisztérium által fenntartott intézményekben tartható fenn, 
működtethető, illetve csak olyan intézményekben, amelyekhez a tárca hozzájárulást adott. 
Jelenleg folynak az egyeztetések az iskolák átvételéről. A célunk az, hogy tiszta profilú, a 
tárca működési területeit átfogó oktatási rendszer legyen a jelenlegi széttöredezett, gyakran 
már csak névben létező agrároktatás helyett, akkor tudjuk biztosítani az utánpótlást.  

Egyszerűsítési programunk jegyében az egynyári öntözés az aszály gondjaira is 
egyfajta válasz, egyszerűsítettük, könnyebbé tettük az öntözési engedélyezést.  

A bortörvény módosítása szintén a termelők adminisztrációs terheinek a csökkentésére 
irányul, illetve a költségek csökkentését is lehetővé teszi.  

Pályázataink közül ki szeretnék emelni néhányat. Az egyik az állattartótelepek 
korszerűsítése pályázat. Több mint 40 milliárd forinttal írtuk ezt a fontos lehetőséget, azért, 
hogy az állattartótelepek megfeleljenek a trágyakezeléssel kapcsolatos előírásoknak, hogy 
javuljon a takarmányozás, illetve a műszaki színvonal, az állat-egészségügyi és az élelmiszer-
biztonsági helyzet, infrastruktúra, valamint az állattartótelepeken dolgozók 
munkakörülményei, munkahatékonysága. Ez azért is lényeges, mert az állattartás, a 
jószágtartás versenyképesség érinti.  

Egy másik probléma, amellyel szembesültünk, a baromfitelepek korszerűsítése. Itt a 
tojótyúkok jólétéről szóló európai uniós irányelvnek a végrehajtása, hatálybalépése érintett 
bennünket. Jogos kérdés az, hogy korábban jó pár év volt arra, hogy az ágazat végrehajtsa a 
felkészülést, illetve hogy a megfelelő támogatásokat megkapja. Itt mi pályázatot írtunk ki, 
amellyel sikerült elérni azt, hogy az átállás megtörténjen. Egyébként ez az uniós rendelkezés 
az Unió teljes piacon tojáspiaci zavarokat idézett elő - az is egy külön tanulság, hogy kiknek 
volt ez jó -, a végén Amerikából, zömmel Amerikából behozott tojással fedezték a 
szükségleteket. Bízom abban, hogy most, ahogy a piaci viszonyok rendeződnek, az ágazat is 
megtalálja a növekedési pályát.  

Idén nyáron harmadik alkalommal hirdettük meg a fiatal gazdálkodók induló 
támogatását. Ez azért lényeges, hogy az utánpótlás meglegyen a mezőgazdaságban. Bízunk 
abban, hogy sikerül minél több fiatal gazdálkodónak nyernie. A GazdaNet program pedig a 
korszerű mezőgazdálkodást szolgálja, emellett odafigyelünk védett, őshonos és 
veszélyeztetett állatfajainkra is, ahol a genetikai erőforrások megőrzésére vonatkozó 
pályázatot nyújtottuk be.  

Lefolytattuk a társadalmi vitát a vidékfejlesztési program III. tengelyének és a 
LEADER-programnak a megújításáról is, és itt egy fontos dolog, hogy a kérelem-, illetve a 
pályázatfeldolgozási folyamat lerövidítése történik meg 1 évről 6 hónapra. Elektronikus 
kérelembenyújtási rendszert vezetünk be fokozatosan, és egy rugalmasabb elszámolási 
rendszert alakítunk ki, azért, hogy gyorsabban működjön ez a fontos terület.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Aktív jogalkotás zajlott az élelmiszer-biztonság terén is. 
Elkészítettük az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi törvény 
módosítását, itt a felügyeleti díj, az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságnak a megerősítése és az 
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer létrehozása emelendő ki. Ez különösen fontos 
a mai világban, és ki szeretném emelni, hogy az elmúlt, lassanként két és fél évben nem volt 
olyan kritikus fertőzés, járvány, olyan élelmiszer-bejutás a piacra, ami bizony más 
országokban komoly károkat, egészségkárosodást, hogy ne folytassam, illetve piaci rombolást 
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végzett, Magyarországon ezt ki tudtuk védeni, a magyarországi piacot meg tudtuk védeni 
ettől, és meg tudtuk védeni a fogyasztókat is.  

Az elmúlt időszak fontos jogszabálya a hungarikumtörvény. A végrehajtásra 
vonatkozó rendeletek megalkotása folyamatban van. A hungarikumtörvény túlterjeszkedik a 
tárca szűkebben vett területén, és olyan konszenzussal sikerült elfogadni, ami méltó a téma 
fontosságához.  

A tisztességes piaci magatartás kialakítása érdekében a beszállítók védelmében a 
beszállítókra vonatkozó törvényt is módosítottuk, azért, hogy a mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben ne alkalmazzanak tisztességtelen 
magatartást, tisztességtelen árképzést a kereskedelemben. Itt több eljárás is indult, látszik az, 
hogy tisztulnak a viszonyok, és az első eredmények már szembetűnőek.  

Kidolgoztuk az élelmiszer-ellátási stratégiát is. A cél a helyi, regionális élelmiszer-
termelés fejlesztése, ennek a gyakorlati intézkedéseit már megtettük.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekem meggyőződésem, hogy egy 
mozgalmas, de eredményes év van mögöttünk, és a mezőgazdaságnak sok problémával kellett 
megküzdenie, de ezekkel meg fogunk birkózni. Az aszály, az év eleji fagykárok pusztító 
hatásai próbára tesznek bennünket, de megvannak a megoldások arra, hogy az 
agrárkárenyhítésen keresztül, a támogatások előrehozásán keresztül segítséget nyújtsunk a 
termelőknek, a gazdálkodóknak. Mindent megteszünk azért az európai uniós fórumokon a 
kárenyhítési alap igénybevételével, illetve a szolidaritási alap igénybevételével, éppúgy, mint 
a belső forrásoknak az odarendelésével, hogy a magyar gazdák ezen a kritikus helyzeten 
túllendüljenek, hogy ezt túléljük.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm az egész éves együttműködést, a sok kérdést, 
felvetést, amelyet a parlamentben, illetve a bizottságban önöktől kaptunk, ezeket a 
mindennapi munkában is hasznosítjuk, és érdeklődéssel várom a most elhangzó kérdéseket is. 
Köszönöm szépen.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Most akkor szokásainknak megfelelően a 
bizottság tagjainak lehet kérdést, véleményt kifejteni. (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok 
először szót.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! 

Elég sok témát vetett fel, nyilván felszínesen, ami érthető egy ilyen típusú előterjesztésnél, de 
nyilván majd megpróbáljuk konkrét kérdésekkel bizonyos ügyekre jobban ráirányítani a 
figyelmet.  

Az aszállyal kezdte a miniszter úr, ami, én azt gondolom, talán a legnagyobb gondunk, 
ami évtizedek óta van, és ezért azt hiszem, hogy sok mindent félre is kell tenni, ami egyébként 
belső vitánk, és ennek a megoldását kell valahol közösen kitalálni. Amit a miniszter úr 
mondott, hogy milyen intézkedések történtek, az a kormányzati intézkedés énszerintem 
igazából csak egy kommunikációs ügy, tehát érdemi megoldást azokra a problémákra azok a 
források, amelyeket a miniszter úr itt is említett, igazából nem elegendőek, ugyanis itt semmi 
más nem történt, mint egy májusi zárolásnak a visszaadása a minisztériumnak, és ebből nem 
új források keletkeztek az eredeti költségvetéshez képest, hanem kicsit nagyobb mozgástér, 
ami nyilván egy bölcs dolog volt. Tehát én is azt gondolom, hogy elve a zárolás is probléma 
volt, de az, hogy most ez ilyen értelemben a minisztériumot egy kicsit máshogy érinti, az 
rendben van. De azért én eléggé meglepődve olvastam, amikor a duplájára növekvő állatjóléti 
támogatásokról volt szó a kommunikációban, amikor nyilvánvaló, hogy ez 20 százalékos 
mértékű, ami nem kevés, hozzáteszem, de azért arra figyelni kell, hogy ezzel egy olyan hatást 
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is el lehet érni, hogy mindenki azt hiszi, legalábbis a laikusok, hogy itt akkor mindenki 
minden segítséget megkap, közben a termelők meg pontosan tudják, hogy ez önmagában 
részben az előrehozás, mert így jönnek össze ezek a számok, hogy itt nem új pénzekről van 
szó, hanem előrehozásról, illetve a tárca elment az európai uniós határig a 20 százalékos 
emeléssel, amit még nem kell bejelenteni. Mindenki tudja azt, hogy ha ennél nagyobb 
mértékű állatjóléti támogatást akarunk volna adni, annak egy hosszabb előkészítés kellett 
volna, amire most nyilván nincs idő.  

A másik: szóba került az előleg. Az előleg sztenderd ügy most már évek óta 
Európában, tehát ez nem egy aszállyal kapcsolatos intézkedés, hozzátéve, hogy a bizottság 
még soha nem utasította el a tagállamok ilyen típusú kérését. Egy dologhoz ragaszkodott: 
hogy minden rendben legyen, mire a kifizetés megindul, nincs tehát kockázata igazából a 
dolognak. Nyilván elő kell finanszírozni, ami, tudjuk, nem mindig egyszerű. Az viszont 
érdekelne, hogy esetleg nem gondoltak-e arra, hogy 80 százalékot igényeljen az ország, erre a 
lehetőséget, ugyanis volt erre példa 2010-ben, tehát 80 százalékos mértékű előleget is lehet 
fizetni. Az pedig a költségvetés számaiból következik, hogy decemberben várhatóan nem lesz 
kifizetve a második fele, vagy pedig nem passzol a 2013-as költségvetés. Ez az az örök téma, 
ami mindig fennáll, a játék a számokkal, hogy hogyan is jönnek ki ezek az uniós kifizetések. 
Ezt valahogy azért, gondolom, megpróbálják megoldani.  

A következő, hogy elég nagy hangsúlyt kapott ez a hitellehetőség, ami énszerintem 
rosszabb lett, mint volt, ugyanis egy 50 milliós plafonú de minimis alapú hitel pont azoknak 
nem segít, akiknek igazából takarmányt kell vásárolniuk, és mondjuk nagyobb tételben, 
ugyanis legtöbbjük már igénybe vette a de minimis lehetőséget, magyarul nem fog hozzájutni 
kamattámogatáshoz. Ez megint csak egy olyan dolog, hogy jól hangzik, de igazából 
énszerintem érdemben nem segít.  

Ami segítene, az a kármentő alapnak a nagyobb arányú feltöltése. Biztosan szóba 
került ez is, erről a bizottságban is többekkel beszéltünk. Én azt hiszem, hogy mindenképpen 
kellene a piacoknak egy olyan üzenet, hogy a kormánynak van szándéka erre, ugyanis nem 
lehet 2 százalékos mértékű kárenyhítés Magyarországon. 10 százalék alatt még talán soha 
nem volt, és voltak extrém évek, amikor ez elment 30-40 százalékig is, nyilván nem ilyen kár 
mellett, azért azt hangsúlyozom én is. Itt tehát senki nem azt várja, hogy mondjuk a 
400 milliárdnak, a 30 százalék önrészt meg valami biztosítási pénzt levéve a felét odaadják, 
mert erre egyértelműen nincsen lehetőség, de az, hogy néhány tízmilliárd forint plusz legyen 
azoknak, akiknél tényleg nagyon-nagyon komoly likviditási és takarmányvásárlási problémát 
fog okozni ez a dolog, az…, azt nem lehet megkerülni, én azt gondolom, és ezt meg kell 
oldani valamilyen szinten. Ezt ellenzékből annak idején nagyon hevesen követelték az itt ülő 
gazdaszervezeti vezetők, tehát szeretném, ha most is egy kicsit aktívabbak lennének ebben az 
ügyben.  

A másik, hogy ma Magyarországon a takarmánybiztosítás talán a legfontosabb ügy. A 
laikus számára persze könnyen elhihető az a szám, hogy ha Magyarországon van 2,8 millió 
tonna igény, takarmányigény mondjuk kukoricából, és terem 4 millió, akkor az rendben van, 
csak ez nem így működik. Aratunk, elég intenzíven, sajnos, szeptember közepén, aminek egy 
előnye van: szárítani nem kell, de lehet, hogy szívesebben szárítanánk majd október végén a 
10 tonnás kukoricát, mint most a 2 tonnásat, de az a probléma, hogy el fogják vinni a 
kukoricát. Ha a Duna most jobban hajózható lenne, akkor ez már sokkal intenzívebb lenne, de 
így is kamionok viszik el a kukoricát a kombájn alól, miniszter úr. Tehát ha nem lép az állam 
valami hasonlót, mint annak idején, 2008-ban, amikor uniós készletek voltak 
Magyarországon, és felvásárolt belőle a két, végül is valamilyen állami hátterű, tárolókkal 
rendelkező állami cég, akkor lesznek olyan termelők, akiknél nem lesz takarmány.  

És hogy egy kicsit átvezessem a földtörvényre az ügyet - mert nyilván ilyenkor jönnek 
elő igazából a számok -, a földtörvénnyel, már a miniszter úr is említette, az a legnagyobb 
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probléma, amellett, hogy szerintünk egy jogtechnikai fércmű, és azért kíváncsiak lennénk, ki 
írta, de most félretéve azokat a problémákat, amelyek csak ilyen apróságok, hogy egy társas 
vállalkozás teljes ügyvezetésének agrárvégzettségűnek kell lennie. Vagyunk itt néhányan, 
akik dolgoztunk, dolgozunk ilyen helyen, és azért nem árt egy jogi képzettségű ember, meg 
egy közgazdász sem árt -, ezek olyan dolgok, amelyekkel nem kellene mérgezni még az 
ügyet.  

A másik a létszámkorlátok és a területkorlátok ügye. Megmondom őszintén, aki leírta 
azt, hogy 1200 hektár maximális terület, de csak akkor, hogyha 100 fője van… Mondjuk azt 
nem tudom, mi van, ha 101 van, lehet, hogy erre tud majd itt valaki válaszolni, mert akkor 
semmi nincs, a törvényben ugyanis így van, nem legalább 100 fő, hanem 100 fő, így le van 
írva. Hogy értsék miről beszélek: nem akarok egy komplett takarmány- és területmérleget 
most felvezetni, mert erre szerintem nincs is idő, meg nem is értené mindenki, de azért egyet 
látni kell: a magyar állattartás, a tejelő tehenészetek zöme és a megtermelt tej zöme nagyjából 
a szakosított telepekről jön. Mondjunk vegyük például egy - ami tipikus - ezres tehenészeti 
telepet, ahol csak a silótakarmány megtermeléséhez kell normál évben, nem olyan évben, 
mint a mostani, legalább 400 hektár, legalább, és akkor még nincsen szálastakarmány, nincsen 
abraktakarmány, nincsen semmi, és ehhez kell 55 ember, miniszter úr. Tehát egy ezres 
szakosított telep működtetése 55 fő, maximum 60, de van, ahol csak 50. 15 fő kell körülbelül, 
ha 1200 hektárt számolok, a növénytermesztésbe, és ha mondjuk még van egy sertéstelep, 
amely kibocsát 40 ezer vagy 60 ezer sertést, ahhoz kell még 30 fő. Így jönne ki a 100 fő. De 
ehhez nem elég az 1200 hektár. Ebben az évben 700 hektárról takarítottunk be 670 vagon 
silót, még egyszer mondom: 700 hektárról. Tehát ilyen számokat leírni egy földtörvényben, az 
azt jelenti, hogy a tárca abban érdekelt, hogy az állattartás legalább 30-40 százalékkal 
csökkenjen a következő 5-10 évben Magyarországon. Erre valakinek választ kell adnia, hogy 
ezt komolyan gondolják-e. Ez teljesen szakmai nonszensz, ilyet nem lehet csinálni. Nem lehet 
csinálni! 

A másik: sertésstratégia. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan anyag, amin 
egyértelműen látszik, hogy szakmai műhelyekben készült, és jó, csak itt is hiányzik a 
takarmányháttér. Az a rendszer tehát, ami felállításra került, teljesen rendben van a 
feldolgozás, illetve az előállítók oldaláról, de a mai integrációknak a legnagyobb gátja, és a 
mai - mondjuk - hizlaldai integrációnak a legnagyobb gátja az, hogy nem fogadják el 
készfizető kezesnek a vágóhidakat a takarmányszállítók. Magyarul: biztos hogy be kell még 
tenni valamit ebbe a stratégiába, egy lépést, hogy hol lép be az állam, milyen garanciával lép 
be az állam, ezt hiányolom belőle, de egyébként ez a stratégia rendben van. Ezzel tehát lehet 
építkezni, nyilván nem az egy koca, egy porta elvvel, de azt annak idején is megbeszéltük, 
hogy az nem a minisztériumnak az ötlete volt; annak ellenére elég nagy publicitást kapott, 
amit azért sajnálunk.  

Előjött az őstermelők ügye. Két hónappal ezelőtt, amikor én kiadtam egy közleményt 
egy ilyen piaci látogatásom után, hogy azért valamit lépni kellene, mert nem nagyon tudott 
mit mondani a banánt áruló őstermelő arra, hogy most ki felügyeli éppen az ültetvényét - 
ugyanis elvileg az őstermelői igazolványban benne kell hogy legyen, hogy milyen termelői 
háttere van, és benne is van, reméljük, ami még a korábbi kormány alatt született -, akkor én 
azt a vádat kaptam a minisztériumtól egy nagyon durva közleményben, hogy én ősellensége 
vagyok a magyarországi őstermelőknek és kistermelőknek. Erre tegnapelőtt az államtitkár úr 
kiáll, és azt mondja, hogy minden második őstermelő csaló. Na most én örülök, hogy kezdik 
észrevenni ezt az ügyet, de nem kell messze menni, le kell menni péntekenként ide az 
árkádsorra, a piacra, és meg kell nézni, hogy ki ad blokkot, meg ki nem… (Dr. Budai Gyula 
közbeszól.) Meg foglak hallgatni, Gyula, jó? …És majd arra is figyelni kellene, hogy azért 
olyanok ne árusíthassanak itt, akik a civilek feketelistáján vannak mint élelmiszer-előállítók, 
majd konkrétan elmondom, hogy miről van szó. Nyilvánvaló tehát, hogy ebben is egy más 
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szemlélet kell. Én nagyon helyeslem egyébként azt a szigort, amit most tapasztalunk, ez 
mindenképpen fontos.  

Amit még szeretnék mondani, az a földpályázatokkal kapcsolatos. Nem akarok ebbe 
nagyon belemenni, sokat vitatkoztunk róla, de igazából nem kapunk választ. Arra sem 
kaptunk választ a múlt héten, és azóta sem, hogy normálisnak gondolja-e a miniszter úr azt a 
helyzetet - a legutolsót mondom, ez a legfrissebb -, amikor Kabán van 80 pályázó, ezek közül 
30 helyből, megkapják az értesítést mondjuk 76-an, hogy nem nyertek, náluk a papír, 
megkapja a 4-5 termelő, hogy ő nyert, utána a helyi fideszes képviselő egy hét múlva kiáll, és 
azt mondja, hogy nem az a 4 nyert, hanem az a 16 - de miért pont az a 16? Igazából nem 
tudjuk tehát, hogy ez hogyan működik, meg hogy mi van; pontosabban tudjuk: sehogy, ez 
nem egy normális rendszer, és nagyon sajnáljuk, hogy ennek az érdemi vizsgálatát 
megakadályozták. De nincs késő, mert még azért a területek zöme nincsen kiadva. Meg 
kellene tehát szívlelni azoknak a gazdálkodóknak a jegyzékét, amely most éppen 5 megyéből 
érkezett a tegnapi napon hozzánk, a bizottsághoz, és érdemben bele kellene avatkozni ebbe a 
rendszerbe, de úgy beleavatkozni, hogy egy olyan rendszert kellene csinálni, ahol ezek a 
problémák nem jöhetnek elő.  

Én ezekre szeretnék választ kérni, leginkább arra, hogy a kárenyhítési alappal mi lesz, 
és hogy mi lesz a magyarországi takarmánybiztosítással, mert ezt látjuk most termelői oldalról 
a legnagyobb problémának.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándornak adok szót.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter 

Úr! Két témakörrel szeretnék foglalkozni a hozzászólásomban, de mindent megelőzve először 
is örülök annak, hogy egy ilyen részletes tájékoztatást adott a bizottság tagjainak. Én valahol 
most szembesültem azzal, abból a felsorolásból, azoknak a témáknak a felvetéséből, hogy 
mennyi minden történt az agráriumban 2012 első 8 hónapjában és 2011 végén. Aki minden 
nap ebben él, az gyorsan túljut mindenen, de most, amikor egy ilyen zárszámadás, egy ilyen 
témakör-felvezetés, egy ilyen lista készül, akkor lepődünk csak meg szerintem mindannyian, 
hogy, úristen, tényleg mennyi minden történt az elmúlt egy évben, és mennyi jó dolog is 
történt.  

Ezen kívül két dologra szeretnék egy kicsit fókuszálni, azt hiszem, egyik sem idegen 
tőlem. Az egyik a vízgazdálkodás kérdése. Erről nagyon sokat beszéltünk már, és volt 
alkalom a miniszter úrnak is személyesen is és a gyakorlatban is bebizonyítani, gondolom, az 
öntözés jelentőségét. Itt csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez hosszú évtizedek 
óta kérdés vagy kérdésként vetődik fel Magyarországon, csak a fejlesztések igazából nem 
támasztják alá az öntözés jelentőségét, fontosságát és szerepének létjogosultságát. Azt 
gondolom, nagyon sürgősen tisztázni kell a vízitársulatok és a vízügy szerepét és az egész 
komplex vízgazdálkodásnak a rendszerét, mert csak akkor tudunk előrelépni. Itt meg 
szeretném jegyezni még azt is, hogy bebizonyította az élet - és ez megkérdőjelezhetetlen 
szerintem, mint gyakorló gazda merem ezt állítani -, hogy ma már jó minőségben, stabil 
termésátlagot különböző növényeknél öntézés nélkül nem lehet elérni, ezt határozottan ki 
merem jelenteni. Csak gondoljunk vissza arra, hogy idén például konzervipari növényeket - 
ami a magyar agrárexportnak egy nagyon nagy százalékát, a kiviteli exportunknak egy 
nagyon nagy százalékát jelenti - lehetett-e volna termelni. Megkérdezem azt, hogy cukorrépát 
lehetett-e volna termelni annyit ebben az évben öntözés nélkül, ami egyáltalán a kaposvári 
cukorgyárnak a szükségletét ellátta - megmondom őszintén: nem. Megkérdezem azt, hogy 
tudott-e volna Magyarországon vetőmagtermesztés, például kukoricavetőmag-termesztés 
történni öntözés nélkül nagy területen - meggyőződésem: nem. És még talán a 
takarmánynövények kérdése is idekerül, ezt nem akarom forszírozni, de tudjuk azt - és csak 
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egy példát mondok -, hogy 14 mázsa/hektárnál tartunk 600 hektár átlagában a 
kukoricabetakarításnál. 

A következő kérdéskör, ha szabad még felvetnem, a kertészet szerepének a 
jelentősége. Erről nagyon sokat beszéltünk, és mint az albizottság elnöke is szeretném felvetni 
azt, és szeretném ráirányítani a figyelmet arra, hogy a kertészetnek mekkora jelentősége van a 
kézi foglalkoztatásban - a kormányprogram ezt természetesen tartalmazza. Ugyanakkor 
szeretném kérni a tisztelt miniszter úron keresztül a minisztérium vezetését, hogy valóban 
tegyünk eleget annak az ígéretünknek, ami hosszú távon a geotermális energia 
felhasználásának a biztosítékait jelentheti. Ez nagyon fontos, hogy a tervezhetőség és a 
következő évek fejlesztésében valóban biztos alapon tudjanak indulni a kertészek, ha van 
ehhez megfelelő támogatás.  

A piacok szerepére szeretném még ráirányítani a figyelmet. A tész-ek helyzete az 
elmúlt időszakban bizony-bizony eléggé megingott, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek 
nélkül… Tehát a teljes vertikumot kell áttekinteni, és nem lehet egy-egy fázisnál lemaradni. 
Az egész ágazatnak a szerepét megfelelő módon szabályozva szerintem jelentős 
exportárualapot és a belföldi, hazai jó minőségű zöldség-gyümölcs ellátás feltételeit hosszú 
távon tudja biztosítani ez az ágazat. Ezért arra kérem a miniszter úron keresztül a 
minisztérium vezetését, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez az ágazat 
megfelelő prioritásként kezelésre kerüljön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Gézának adok szót.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is tisztelettel köszönöm a 

miniszter úrnak ezt az átfogó beszámolót, amely a műfaji sajátosságok miatt csak felszínes 
lehet, de adott bőven muníciót arra, hogy majd a bizottságban ezeket még megtárgyalhatjuk a 
különböző törvényekhez kapcsolódóan. Néhány kérdésem volna, részben olyan, amellyel 
reflektálnék arra, ami elhangzott a miniszter úrtól, részben pedig olyan, ami nem hangzott el.  

Ami elhangzott, talán sorrendben a földtörvényt nevezte a miniszter úr a tárca idei 
legfontosabb munkájának. Említette, hogy társadalmi egyeztetések zajlottak, és kérdőívezésen 
és egyebeken át, keresztül. Én arra a kérdőívre nem lennék olyan nagyon büszke, amelyik 
felteszi a kérdést, hogy ön mit tart az őstermelők birtokmérete felső határának, és ez 
300 hektárral kezdődik. Szóval vagy irányított az ilyen kérdőív, vagy pedig teljesen 
szakszerűtlen és dilettáns.  

Tudjuk, hogy hamarosan tárgyalni fogjuk a földtörvényt, tehát nem mennék bele 
annak a részletes elemzésébe, azonban a miniszter urat emlékeztetném, és kérdezem, hogy 
tervezi-e továbbra is az ellenzéki szakpolitikusokkal történő egyeztetést, aminek az időpontját 
az első, nyár eleji egyeztetés után szeptemberre tette. Én azt gondolom, hogy itt esetleg sok 
mindent lehetne tisztázni a parlamenti vitát megelőzően.  

Az őstermelőkkel kapcsolatosan, ha már felhoztam én is, és a miniszter úr is említi, az 
őstermelőknek a kompenzációs felár elmaradásával gyakorlatilag a 2005-ös gazdatüntetések 
óta adós mindegyik kormány, hogy akkor ezt a kompenzációs felárat arányosan vigye az 
áfaemelkedések után, hiszen ha ez nem történik meg, akkor az őstermelők - jelenleg is - egy 
rejtett adónak vannak kitéve, ami a két oldal, a visszaigényelhető és a befizetendő áfa közötti 
különbség növekedéséből adódik.  

Az NFA-ról, az NFA munkájáról a miniszter úr nem tett említést. Nem akarom itt 
most felmelegíteni és tovább folytatni azt a valóban nagyon sokat vitatott kérdést az NFA 
munkájával kapcsolatban, de azért a héten hallgattuk meg a 2011-es beszámolót, a tárca 
beszámolóját és a Számvevőszék beszámolóját, és azért az, hogy a 81 intézményi vizsgálat 
közül kettőt nem fogadott el a Számvevőszék, és abból az egyik az NFA-é volt, amit 
korlátozottan fogadott csak el a Számvevőszék, ez mégiscsak jelzi azt, hogy az NFA-nál 
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nemcsak azért nincs minden rendben, mert az ellenzék ezt szereti hangoztatni, hanem valóban 
objektív okokból sem. Itt is arra kérném a miniszter urat és Budai államtitkár urat, hogy 
addig, amíg nem zárulnak le az NFA-pályázatok körüli anomáliák, addig legalább azt ne 
tessék nyilatkozni, hogy az NFA-nál minden rendben van, az ellenzék nem talált semmit, csak 
jár a szája, mert nem tett egy feljelentést sem. Én törvénytisztelő ember vagyok, és nem 
szeretném megszegni a képviselői titoktartási kötelezettségemet, ezért tavasz óta, amióta saját 
vizsgálatot végeztem egyénileg az NFA-nál, azóta annak eredményéből konkrét tényekkel 
feljelentést tettem az ügyészségen, de a dolog természetéből adódóan ennek átfutása van. 
Tisztelettel arra kérném tehát Budai államtitkár urat is és a miniszter urat is, hogy legalább azt 
ne mondják, hogy ott minden rendben van.  

Kérdésem volna a közös agrárpolitikával kapcsolatban, amire a beszámoló nem tért ki, 
hiszen tudjuk, hogy jelentős a kormány és a minisztérium, a tárca mozgástere a magyar 
agrárium vonatkozásában, de azért ezt a mozgásteret mégiscsak az Unió közös agrárpolitikája 
szabja meg mint keretet. Tudom, hogy ’13-ig ezek a keretek adottak, de hol tartanak a 
tárgyalások? Csupán az lenne az objektív kérdésem, hogy a miniszterek tanácsában a közös 
agrárpolitika hogy merül fel, mint merül fel, hogyan alakulnak az erőviszonyok a tagállamok 
között, mi éppen most melyik erőcsoporthoz csatlakozunk, és melyiket tartjuk jónak, 
előnyösnek az ország szempontjából? Nem hivatalos forrásból közkézen forognak olyan 
számok, hogy a következő ciklusban, ’14 és ’20 között nem az agráriumra eső, hanem a teljes 
uniós támogatás 20-30 százalékkal lesz kevesebb, mint ami a jelenleg zajló ciklusban, tehát a 
2007-13 közöttiben. Ezek hogy érintik a tárcát? Valósak-e ezek a számok, vagy legalább 
közelítenek-e? Egyébként szakértői körökből, tehát nem ellenzéki vagy más körökből lehet 
erről hallani. Valószínű, hogy ezek a számok abból adódhatnak, hogy az Unió a 2013-as 
szinten szeretné, tervezi befagyasztani ezeket a támogatásokat, és abból ez könnyen kijöhet, 
de a miniszter úr hogyan látja ezt a miniszteri értekezletek tükrében?  

Végül egy további olyan kérdésem volna, ami nem hangzott el a beszámolóban. 
Tudjuk, hogy a hágai bíróság kapcsán a szlovákokkal a Duna kapcsán folyó vitában van egy 
szerződéskötési kötelezettségünk, ezt a szerződéskötési kötelezettséget nyilván 
tárgyalásoknak kell megelőzniük. Ellentmondásos hírek vannak a Navracsics miniszterelnök-
helyettes úr részéről, aztán a miniszter úr által kiadott és megbízott delegációvezető 
személyével kapcsolatban. A konkrét kérdésem tehát az, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint 
ezeket a tárgyalásokat ki fogja vezetni, hogy pontot tegyünk ezeknek az ellentmondásos 
híreszteléseknek a végére is.  

Egyelőre köszönöm szépen, szót és teret adnék többi képviselőtársamnak. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs Jánosnak adok szót.  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Elnök Úr! Nagyon fontos a 

Mezőgazdasági bizottságban a vidékfejlesztési miniszter meghallgatása, és fontosak a 
bizottsági ülések, és természetesen fontos a képviselők minden irányú hozzászólása. Én úgy 
gondolom, hogy ettől egy valami fontosabb: az, hogy ezeket a döntéseket a mezőgazdaságból 
élő emberek értik-e és érzik-e a saját bőrükön. És, tisztelt miniszter úr, igen, a 
mezőgazdaságból élő emberek érzik a helyi regionális termelés fejlesztését, érzik, hogy a 
tisztességes piaci magatartást védő törvény az érdekükben született, érzik a 
hungarikumtörvényt, az élelmiszer-biztonság megerősítését, a mezőgazdaságból élő emberek 
érzik, értik, hogy a fordított áfa értük és nem ellenük szól. Amikor a tejtermeléssel 
kapcsolatban kialakult a tejtermelő gazdák környezetében egy válság, a kormány két hét alatt 
megoldotta ezeket a problémákat, és ezúton is szeretném tolmácsolni a mezőgazdaságból élő 
emberek köszönetét, akik azt fogalmazzák meg, hogy olyan intézkedés, amit a miniszter úr és 
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a tárca tett az elmúlt két évben, olyan és olyan irányú intézkedés az elmúlt húsz év alatt nem 
volt. 

Úgy gondolom, a legfontosabb a mezőgazdaságból élő emberek véleménye, hogy ők 
értik- és érzik-e ezt. Igaz, hogy a mezőgazdasági bizottsági üléseken, ahogy most is 
elhangzott Gőgös képviselő úrtól egy enyhe felkérés a MAGOSZ vagy az érdekképviseletek 
irányába, ami felkérés a táncra vagy inkább felkérés a harcra, ha valaki ezeket az 
intézkedéseket érti, akkor tudja, hogy az érdekképviseletnek nem most van itt a helye, hiszen 
maga az egész kormány a mezőgazdaságnak az érdekképviselete. Volt idő, amikor fel kellett 
állni a pótkocsikra, és a kormánnyal szemben harcolni kellett, és az érdekérvényesítő erőnket 
ki kellett fejezni.  

Tisztelt Miniszter Úr! Nemcsak a magam, hanem a mezőgazdaságból élő emberek 
nevében is szeretném megköszönni ezt a munkát. Szeretném megköszönni azt, hogy a tárca, a 
miniszter úr és Budai államtitkár úr megtette azokat a lépéseket, amelyeket az elmúlt húsz 
évben senki nem tett meg: született egy olyan kompromisszumos, mindenki számára - 
mindenki számára! - elfogadható megállapodás, ami a multikban a magyar árukat előtérbe 
helyezte.  

Szeretném megköszönni azt az intézkedést, ami Budai Gyula államtitkár úr 
vezetésével a Nagybani piacon történt. A nagybani piacon az elmúlt húsz év alatt nem volt 
arra példa, hogy a nepperekkel szemben valaki fel merjen lépni. Aki kiment vagy kimegy a 
nagybani piacra, az láthatja a különbséget: vannak olyan őstermelők, akik fekete Audival és 
fekete Mercedesszel közlekednek, és vannak olyan őstermelők, akik a pótkocsi alatt alszanak, 
és az államtitkár úr és ez az intézkedés ezen termelőknek az érdekében szólt. Az durva 
csúsztatás, amikor valaki azt fogalmazza meg, vagy azt forgatja ki, hogy az őstermelőknek a 
fele csaló. Nem az őstermelőknek a fele a csaló, hanem azok a nepperek a csalók, akik 
őstermelői igazolvánnyal kereskednek. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők sorából: Így 
van!) Senki nem fogalmazta meg, ez a kormány egészen biztosan soha nem fogalmazta meg, 
hogy az őstermelők csalók. Az őstermelők tisztességes, nehéz körülmények között élő 
emberek, akik az elmúlt nyolc év alatt óriási áldozatok és veszteségek árán próbáltak talpon 
maradni, ma is ott tartanak, hogy a pótkocsik alatt alszanak. Akik ezeket a véleményeket 
megfogalmazzák akár a nagybani piaci razziával szemben, akik ezt a mondatot kiforgatják, 
azok a fekete Audi A8-asokkal és Mercedesekkel vagy különböző nagymárkájú autókkal 
közlekedők pártján állnak, akik az őstermelők sírján gazdagodtak meg.  

Tisztelt Miniszter Úr! Szeretném kérni és felhívni a figyelmet a továbbiakban is a 
belső fogyasztás óriási lehetőségeire. Mindennek, amit megeszünk, amit elfogyasztunk, ami 
import áru, pedig hazai áru is lehetne, a vesztesége dupla. A magyarországi gazdák, 
gazdálkodók és piaci termelők nevében szeretném kérni, hogy továbbra is mindent tegyünk 
meg ezen az úton a belső fogyasztás fellendítése érdekében. A mezőgazdaságnak ez az egyik 
legnagyobb lehetőség. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Én is köszönöm 

szépen a részletes beszámolót, és most, Pócs János képviselőtársam hosszas köszönetmondása 
után megint néhány kérdés, esetleg kétely következik.  

Elsőként talán én is az aszály témáját említeném, aminek most szomorú aktualitása 
van, és tudjuk, hogy mennyi gondot okoz a termelőknek. Nagy örömmel hallottuk, hogy a 
tárca aszálystratégiát tervez. Itt egyrészt kérdés mondjuk, hogy miért csak jövő nyárra 
tervezik ezt befejezni, ez nekem egy kicsit későnek tűnik, de persze így is nagyon fontos. 
Beharangozták a társadalmi vitát. Én nem tudom, hogy lesz-e ehhez szakmai vitaanyag, ami 
alapján vitatkozni kell, a minisztérium honlapján egyelőre nem láttam, de lehet, hogy csak 
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elkerülte a figyelmemet, mert ez fontos lenne a hatékony vitához. Nem tudom, tervezik-e 
egyébként bevonni ebbe a társadalmi egyeztetésbe - tehát nem csak ilyen helyi fórumok 
keretében - adott esetben a kutatóintézeteket és a szakértőket, ez komolyan érdekelne szakmai 
okokból. És nagyon érdekes, hogy említette a beharangozóban azt, és itt is elhangzott Farkas 
Sándor képviselőtársamtól, hogy az öntözés mennyire fontos, és hogy az öntözött területeket 
szeretnék növelni. Bennem azért felmerül, hogy az öntözéshez ugye víz is kell, és hogyha azt 
nézzük, hogy például a Duna-Tisza közén a talajvízszint folyamatosan csökken, akkor 
felmerül benne, hogy miért nem azt helyezik a középpontba, hogy átgondolnák a 
vízgazdálkodásunkat, és egy vízvisszatartó gazdálkodást alkalmaznánk, ami lehetővé tenné, 
hogy a táji adottságoknak megfelelő legyen a művelés, hogy esetleg át kellene gondolni a 
termesztett fajokat, fajtákat, mert ez jelentené a valós alkalmazkodást a klímaváltozás 
esetleges hatásaihoz. Úgyhogy erről szeretném tudni a véleményét, miniszter úr. Illetve 
csatlakoznék ahhoz a kérdéshez, hogy mi lesz a kárenyhítési alap feltöltésével, mert persze 
fontos az, hogy a támogatásokat előbbre hozzák, de az idei helyzet tényleg annyira tragikus, 
hogy valószínűleg jóval nagyobb kárenyhítésre lesz szükségük a gazdálkodóknak, és nem 
tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak.  

Megemlíteném még az élelmiszer-gazdaságot is. Az élelmiszeripar átszervezése, én 
úgy emlékszem, többször elhangzott a kormányzat részéről ígéretként, hogy azt fontos lenne 
újra talpra állítani. Ehhez képest azt látjuk, hogy a húsipar különböző szereplői zátonyra 
futnak, és még mindig súlyos problémák vannak az ágazatban. Szeretném megkérdezni, hogy 
a természetesen szükséges válságkezelés meg tűzoltás helyett vagy mellett terveznek-e 
valamiféle átfogóbb intézkedést ennek kapcsán, valamilyen hosszú távú programot. 
Ideilleszkedik véleményem szerint a termelésintegráció és a szövetkezési hajlandóság 
elősegítése is, hiszen hogyha integráció van, és a termékpályákon nincsen ilyen káosz, mint 
ami most található, az nagyban hozzájárulna az élelmiszeripar fellendüléséhez. Szeretném 
megkérdezni tehát, hogy az integráció tekintetében milyen lépéseket terveznek, milyen 
elképzeléseik, stratégiájuk van, hogy ez érvényesülhessen? 

Szeretném még röviden megkérdezni, amire, azt hiszem, a miniszter úr nem tért ki, 
hogy a biogazdálkodás elősegítése érdekében van-e bármiféle elképzelésük, hiszen tudjuk, 
hogy sajnos Magyarországon a biogazdálkodással hasznosított terület mérete évről évre 
körülbelül ugyanannyi, tehát nem sikerült igazából növekedést elérnünk ebben a tekintetben, 
holott hogyha minőségi élelmiszerről beszélünk, akkor, azt gondolom, ez is egy nagyon 
fontos szegmens.  

Fontos még kitérni a földhaszonbérleti pályázatokra is. A miniszter úr is említette ezt a 
programot, ami a mi véleményünk szerint is fontos, de nyilván nem okozok meglepetést 
azzal, hogyha elmondom, hogy mi ezt nem látjuk olyan sikertörténetnek, mint a kormány. Itt 
szeretném megkérdezni, hogy önök hogyan látják azt, hogy ugyan tavaly azt jelentették be, 
hogy mintegy 63-65 ezer hektárnyi földet szeretnének kiadni haszonbérbe, ebből eddig 
kevesebb mint 20 ezret sikerült. A kérdésem tehát az, hogy ez valóban sikernek nevezhető-e. 
Illetve említette, hogy most ősszel indul a második ütem. Szeretném tudni, hogy akkor a 
maradék körülbelül 40 ezer hektárt most valóban meg fogják-e kapni a gazdálkodók, vagy azt 
még hány érve elosztva tervezik? Illetve várható-e esetleg, hogy a pályázat pontrendszeren 
változtatnak? Tudjuk azt, hogy mennyi anomáliára, visszaélésre adott okot sajnos ez a 
mostani, teljesen átláthatatlan pályázati rendszer, és azt is, hogy mennyi szubjektív elem volt 
ebben a pontozásban.  

Ennek kapcsán felmerül még bennem, hogy terveznek-e egységes informatikai, tehát 
számítógépes földnyilvántartást. A miniszter úr említette, hogy az önbevallás lesz majd a 
földtulajdonosoknak előírva, és hogy így majd a zsebszerződéseket is fel tudják számolni. Én 
biztos vagyok benne, hogy ez fontos lépés, de addig, amíg nincsen egy egységes, az egész 
országra kiterjedő átlátható földnyilvántartási rendszer, ami alapján például akár az állami 
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földbérletek esetében is lehetne ellenőrizni, hogy aki pályázik egy bizonyos állami földre, 
annak már mennyi földje van használatban, és így ki tudnák szűrni a most sajnálatosan 
előforduló eseteket, hogy valakinek több földje legyen, mint ami egyébként maximumként 
meg van határozva, tehát amíg nincsen egy ilyen egységes földnyilvántartási rendszer, addig, 
azt gondolom, nem igazán lehet sikeres birtokpolitikáról sem beszélni.  

Utoljára még röviden az agrárkamarát szeretném megemlíteni. A miniszter úr is 
említette azt, hogy mennyire fontos egy jól működő agrárkamara. Ehhez képest számomra 
érdekes, hogy most másodjára módosították, sőt, tulajdonképpen az újonnan, nyár elején 
benyújtott agrárkamarai törvényt most gyorsan kellett módosítani. Szeretném megkérdezni, 
hogy mennyire tartja jogszerűnek a miniszter úr az átmeneti elnökség eddigi intézkedéseit, 
hiszen a mostani törvénymódosítás rávilágított arra, hogy számos joghézag volt 
tulajdonképpen a nyáron. Augusztus elején kinevezte a magyar agrárkamara átmeneti 
elnökségének 20 tagját, és a mostani törvénymódosításban szerepelt bizonyos feltétel például 
az átmeneti elnökség tagjaira vonatkozóan. Kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon figyelembe 
vette-e akkor, amikor augusztusban kinevezte az elnökség tagjait, és hogy mit gondol az 
agrárkamara működésének a további szervezeti átalakításáról.  

Azt hiszem, hogy röviden ennyi lenne. Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Két kérdésben szeretnék inkább kérést megfogalmazni: az egyik az oktatással, a 
másik pedig a földtörvénnyel kapcsolatban lenne. A földtörvénnyel kapcsolatban elhangzott, 
hogy a társadalmi vita nagyjából lezajlott, nyilván a minisztérium is egyeztetett már ezen 
belül, és ott elfogadásra kerültek bizonyos pontok, amelyek a társadalmi szervezetektől 
érkeztek. Az a kérésem lenne, hogy erről minél hamarabb kaphassunk mi, képviselők, hiszen 
ha jól tudom, akkor októberben már a parlament előtt fogjuk tárgyalni a földtörvényt, és 
legalábbis bizottsági szinten mindenképpen foglalkozunk vele, és akkor meglegyenek a 
megfelelő információink. Ezt azért kérem - és ez kicsit kapcsolódik a következő kéréshez is -, 
mert mint oktató is tevékenykedem, és a gazdálkodók az aranykalászos gazdaképzésen belül 
minden szombaton 9 órakor azzal kezdik a kérdéseiket, hogy mit tudok a földtörvénnyel 
kapcsolatban, tehát elég nagy az érdeklődés a részükről, és szeretnék nekik korrekt és 
megbízható információkat adni - egyelőre annyit tudok, hogy a tervezet ott van, azt el lehet 
olvasni, és amit értelmezek belőle, azt átadom nekik.  

Az oktatással kapcsolatban én a tangazdaságok kérdését szeretném felvetni. A 
tangazdaságok az agrároktatásban, illetve az állatorvoslásban valamilyen szinten mindig 
önellátásra vannak beállítva. Itt tanítás folyik, ezen nem tudnak nyereségesen vagy éppen 
nullára futva sem dolgozni. Lehet-e ezen változtatni, hogy valamilyen támogatást kapjanak 
fejlesztésekre is, arra, hogy az oktatottak által történő árbevétel-csökkenés is finanszírozásra 
kerüljön, hogy ne legyen az a kényszer, hogy nekik mindenáron el kell tartaniuk önmagukat. 
És még egy nagyon fontos, ugyanehhez kapcsolódó dolog: arra nincs mód, hogy ezek a 
gazdaságok, tangazdaságok mintagazdaságok legyenek a legmodernebb gépekkel felszerelve, 
hogy ne Dutrával szántsunk, meg ne egyéb ilyen gépezetekkel, ami nem probléma, de a mai 
modern világban néha ijesztő tud lenni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretném 

megköszönni a miniszter úrnak a beszámolóját. Igazából nem akarom megismételni 
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képviselőtársaim problémafelvetéseit, hiszen gyakorlatilag minden elhangzott, és én is 
kíváncsian várom ezekre a válaszokat.  

Én egy dolgot emelnék ki, ami itt nem kapott eddig hangsúlyt, és ami főleg nálunk, a 
Nyugat-Dunántúlon rendkívül komoly probléma, ez pedig a külföldiek illegális vagy 
féllegális földszerzési dolgai. Itt komoly számokkal dobálózunk, hogy hány hektár van is ma, 
jelenleg így vagy úgy külföldi tulajdonban, használatban, attól függően, hogy épp milyen 
módszerről beszélünk. Az 1 millió hektár, ami gyakran elhangzott, úgy gondolom, teljesen 
reális, és azt is látjuk, hogy erre a kormánynak nincs igazán megfelelő stratégiája, vagy nem is 
nagyon foglalkozik a kérdéssel. Tudom, hogy ez egy rendkívül kényes kérdés, itt 
mindannyian tudjuk, hogy milyen problémákat okozhat ez a későbbiekben, és nagyon kevés 
időnk van addig, hogy ezek a szerződések legálissá válhassanak. Én a kormány részéről eddig 
gyakorlatilag csak szavakat hallottam, illetve van ez a tárcaközi földvédelmi bizottság, amiről 
a megalakulása óta nem nagyon hallottunk semmit - erről is lehetne-e esetleg tudni, hogy lesz-
e valami jelentés, amit megismerhetünk, vagy mi lesz ennek a gyakorlatban az értelme. Illetve 
az új földtörvény tanulmányozása során arra jutottam, hogy az nem fogja megoldani ezeket a 
problémáinkat sem, de ha teljesen optimálisan és az önök szempontjából kedvezően 
gondolkodom, és félreteszem az ellenzéki aggodalmaimat, és elfogadom azt, hogy a 
földtörvény életbelépésének pillanatától a jövőbeni problémák, a külföldiek ilyen szintű 
terjeszkedése meg is akadályozható, ha ezt el is fogadom, akkor sem hiszem, hogy ez 
elfogadható olyan tekintetben, hogy a jelenlegi állapotokat mindenképpen jegeli. Olyan 
kérdésem is lenne tehát, hogy a jelenleg fennálló birtokrendszert és a külföldiek ilyen fokú 
térnyerését fel kívánják-e számolni, vagy pedig azt mondják az új földtörvénnyel, hogy egy új 
időszámítás kezdődött, ami megtörtént, megtörtént, és majd a jövőben ez a folyamat nem fog 
erősödni. Erre is szeretnék tehát választ kapni, hogy tényleg lemondtunk-e már kormányzati 
szinte erről az 1 millió hektárról, vagy esetleg hajlandóak valamilyen eszközzel ezt a helyben 
lakó magyar gazdáknak, családi gazdálkodóknak kijuttatni.  

Röviden ezekre szeretnék választ kapni. Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Patay Vilmosnak adok szót.  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy értékelem, hogy a 

miniszter úr tájékoztatója nagyon széleskörű volt. Egy-két olyan területtel kapcsolatban, 
amely csak érintve volt, szeretnék egy pár kérdést feltenni: kutatás, termelői csoportok, aszály 
és közmunka. 

Tényleg, valóban úgy van, hogy a magyarországi kutatóintézeti rendszer elég színes, 
és kevésbé koordinált ez a terület, aminek bizonyára van oka. Én a saját környezetemben 
szereztem ezzel kapcsolatban információkat, tapasztalatot. Kaposváron bizony az anyagi 
helyzetüktől függően, ha úgy tetszik, forrásszerző helyként használják a hozzájuk tartozó 
iregszemcsei kutatóintézetet, ami pedig kerülendő lenne, és így sajnos ez az ott folyó munka 
rovására történik. Hogy miért alakult ki egy ilyen helyzet, annak nyilván oka van, inkább az a 
kérdés, hogy tudunk-e ellene valamit tenni, és bizony kellene is valamit tenni. De ez - 
csatlakozva képviselőtársam, Sáringer-Kenyeres Tamás véleményéhez - igaz valahol a 
tangazdaságokra is, például Kaposváron több száz hektárt bérbe adtak, annak érdekében, hogy 
az onnan szerzett bevételekkel az egyetem gazdálkodni tudjon, vagy a hiányzó forrásokat 
abból tudja pótolni. Ezek mind valahol a munka, az ott folyó munka rovására történnek meg.  

A termelői csoportok vonatkozásában annyit, hogy bár nem esett szó róla, de 
véleményem szerint fontos szerepet töltenek be az Unióban és így nálunk is. A támogatásukat 
a jövőben inkább erősíteni kellene, és az ebben rejlő lehetőségeket jobban ki kellene 
használni, annak érdekében, hogy a kívánatos termelői összefogások még fontosabb bázisai 
legyenek a jövőben a termelői szövetkezéseknek.  
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Az aszályról már lehúzott pár képviselőtársam egy-két bőrt. Én csak annyiban 
csatlakoznék hozzájuk, hogy valóban kritikus következménye lehet az aszálynak, ha az 
egyébként lekötött kukoricaexportok megindulnak kifelé. Pontosan nem tudjuk még, hogy 
ezek milyen volumenek, de feltehetőleg a pótlásukra beérkező import olyan termelési piaci 
feszültségeket fog okozni, amelyekre fel kell készülni. Itt csatlakoznék a témában szólókhoz, 
hogy milyen forgatókönyvvel rendelkezik a minisztérium ennek a lehetséges problémának a 
jövőbeni kezelésével kapcsolatban.  

Végezetül a közmunkáról egy pár gondolat és kérdés. Én úgy látom, hogy széles 
körben elterjedt gyakorlat az, hogy a közmunkák során elsősorban ilyen házi kerti 
zöldségtermesztés folyik, és ezeknek az én tapasztalatom és a hozzám eljutott információk 
alapján nincs egy országosan preferált szisztémája, hogy ezeknek a termékeknek az 
értékesítése hogyan történne meg. Több helyen teljesen ad hoc módra történik meg az 
értékesítésük, vannak olyan közkonyhák vagy iskolai konyhák, ahol adminisztrációs okok 
miatt ezeket egyszerűen nem tudják átvenni, merthogy nem tudják bevételezni, hogyha az 
nem számlával érkezik; igen, de az előállító meg nem tudja számlázni. Persze vannak pozitív 
példák is, és hadd mondjak a saját területemről egy ilyet! Dombóváron kivételként a helyi 
ÁFÉSZ, a helyi COOP felvásárlási technikával vagy ilyen adminisztrációval átveszi az 
előállított zöldségeket, és az egyik áruházában, egy erre külön kijelölt pulton történik azok 
értékesítése. Én azt gondolom, hogy ennek a hiányzó értékesítési vagy felvásárlási 
rendszernek érdemes lenne egy országosan használható szisztémáját kialakítani. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok szót.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! Először is csatlakozva képviselőtársaimhoz megköszönöm az őszinte, egyenes 
és nyílt tájékoztatást, azért, mert egy nagyon intenzív, egy minden szempontból nagyon gyors 
döntéseket igénylő korszakban vagyunk, nemcsak az új európai uniós költségvetési időszak, 
hanem mert jelenleg a fagytól az aszályon át, ami csak sújthat bennünket, az sújtott. Ezek 
viszont nemcsak stratégiai gondolkodást, hanem napi ügyek prompt megoldását is jelentették.  

A kárenyhítéssel szeretném kezdeni, és mindenképpen reagálni szeretnék az 
elhangzottakkal összefüggésben, ha ellentétes a véleményem egy-egy elhangzott felvetéssel 
kapcsolatban, nem a miniszter úr helyett, hanem saját álláspontom szerint. Már most 
szeretném jelezni, hogy az magában egy óriási előrelépés volt, hogy megszületett a nemzeti 
agrárkárenyhítésről szóló törvény, azt meg szeretném aláhúzni, hogy örvendetes, hogy a tárca 
a monitoringot elvégezte, folyamatosan figyelte, hogy hogyan működik a jogszabály, hogy 
mennyire váltja be az elvárásokat, mennyire kezeli a problémákat, és természetes, hogy 
amikor szükséges, akkor nyilván ismét behozza a parlament elé, pontosan azért, hogy érdemi 
megoldást adjon. Talán valamennyiük előtt ismert, hogy a vis maior ügyekben milyen 
kemény viták voltak. Az agrártárca szakértőire minden esetben számíthattunk, és két 
alkalommal kellett törvényt módosítani ahhoz, hogy a gazdák egyáltalán talpon maradjanak, 
és bizonyos nagy gabonakereskedői körök ne tudják őket teljes mértékben ellehetetleníteni. 
Két számot szeretnék mondani, mert ez a folyamat nem most alakult ki: 2008-tól 2011-ig 
megnéztük három nagy cégnek a mérlegét, a 2011-es mérlegben 330 milliárd árbevétel 
szerepel ezen cégeknél - három cégről van szó -, 70 százalék exportárbevétel, 13 milliárd a 
veszteség, amit a mérlegükben kimutatnak, és nulla adót fizetnek. Ilyen helyzet van, ez a 
helyzet nem most alakult ki - nem most alakult ki! -, és ezeket is kezelni kell, méghozzá mert 
ezek most csúcsosodnak ki, különösen az aszály időszakában. Kialakult egy kereskedelmi 
rendszer, kialakult egy trend, amit bizony válságidőszakban különösen keményen kell kezelni. 
Visszatérve: kétszer módosítottunk törvényt.  
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Szeretném jelezni képviselőtársamnak, hogy az aszálystratégia a kormany.hu portálon 
elérhető, a VM honlapján elérhető a vitaanyag, jómagam onnan vettem le egy-két héttel 
ezelőtt, tehát elérhető, és azt gondolom, hogy lesz min vitatkoznunk az elkövetkező 
időszakban. Az egy nagyon pozitív dolog, hogy végre értelmes szakmai kérdésekről tudunk 
vitatkozni. Biztos vagyok benne, meggyőződésem, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárul 
majd minden képviselőtársunk javaslata ahhoz, hogy ha már olyan szerencsétlenül és 
borzalmasan rosszul meghozott döntés és tanulmányok alapján jelölték ki a Natura 2000-es 
területeket, most végre talán majd a több mint 1 millió hektár legelőt valamilyen formában, ha 
máshogy nem, csak csatornákon odavezetve a vizet, ha már öntözni nem lehet, mert meg van 
tiltva, öntözni nem lehet Natura 2000-es területen, műtrágyázni nem lehet Natura 2000-es 
területen, tehát bizony ezeket majd kezelnünk kell, mert az állatállományt el kellene tartani, 
most viszont csak felégett legelők vannak.  

A következő, amit szeretnék aláhúzni az aszálystratégiával kapcsolatban, hogy nagyon 
örvendetes, hogy végre folyik a munka, most folyik a vita a stratégiáról, de több mint tízezer 
közmunkás folyik. Végre megindult a csatornák, a műtárgyak rendbetétele, végre megindult 
az a munka, ami lehetővé teszi, hogy vizet vissza lehessen tartani. Sajnos az elmúlt jó néhány 
esztendőben nem volt, utoljára, ha jól emlékszem, 2002-ben volt támogatás, kormányzati 
támogatás, 2002-től kezdve csak a gazdák, a gazdálkodók befizetéseiből lehetett ezeket a 
munkákat végezni.  

A földtörvénnyel kapcsolatban egy megjegyzésem lenne. Azt gondolom, hogy a mai 
bizottsági ülésen nem tudjuk lefolytatni a földtörvény vitáját. Biztos vagyok benne, hogy igen 
intenzív vita lesz az elkövetkező időszakban. Egy biztos: hogy a gazdák érdekében folyik 
majd a vita, és biztos, hogy a legjobb megoldások születnek majd meg.  

Kamarai ügyben nagyon sok vita hangzott el. Azt gondolom, azt mindenképp 
sikerként kell elkönyvelni, hogy a rendszerváltás óta először született egy olyan törvény, ahol 
az agrárgazdaság, az élelmiszer-gazdaság és a vidékfejlesztés szereplőit, tehát a gazdaság 
szereplőit egy ernyő alá viszi be a törvény, úgy, hogy a gazdaság szereplői megvalósíthatják a 
saját belső önkormányzatukat. Azt gondolom, hogy ez a tárca közreműködése nélkül, még 
akkor is, ha nyilván kemény viták során az idő nagyon előrehaladt, de legalább ez egy olyan 
törvény, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy az ágazat szereplői érdemi párbeszédet 
nemcsak lefolytassanak, nemcsak lehetőség lesz erre, hanem maga a törvény alapján a saját 
belső rendszerükben kötelező is lesz nekik a belső egyeztetés, és nem fordul elő még egyszer, 
hogy egy másik kamarában hozzák meg a választott bírósági ítéleteket az agrárgazdaság 
szereplőiről. Azt gondolom, ez a helyzet most már nem ismétlődik meg még egyszer.  

Még egy gondolat a földtörvénnyel kapcsolatban a zsebszerződésekről. Én 
emlékszem, még 2002-ben tagja voltam annak a bizottságnak, amelyik a zsebszerződésekkel 
foglalkozott, majd az első intézkedések között megszüntették ezt a bizottságot. Most a munka 
megkezdődött, és időszerű, hogy nagyon hatékonyan működjön ez a bizottság, én nagyon 
bízom benne, hogy Budai államtitkár úr ezt nagyon intenzíven irányítja majd.  

Ha már itt tartunk, külön köszönetemet szeretném kifejezni - ez személyes 
megnyilvánulás -: akikkel a 2006-os agrárprogram kapcsán anno sokat beszélgettünk, azok 
emlékeznek még rá, hogy akkor fogalmaztuk meg, hogy csak egyszer érjük meg, hogy a 
nagybani piacon valamilyen szinten elkezdődik a rendteremtés, egyszer érjük meg, hogy 
látjuk a kommandósokat a nagybani piacon, mert oda másképp nem lehet bemenni. Hát én 
örülök annak, hogy ez elkezdődött, örülök annak, hogy az élelmiszer-gazdaság terén a 
rendteremtés elkezdődött. Én csak egy kérést szeretnék határozottan megfogalmazni: hogy 
csak így tovább, mert ha a becsületes termelő - legyen az őstermelő, kis-, közepes vagy 
nagygazdaság - érdekében egységesen, a rend irányába mozdulunk el, akkor őket védjük, az ő 
érdekeiket védjük, és az a meggyőződésem, hogy az őstermelőknek is az az érdekük, hogy 
tiszta helyzet legyen, mert így lehet számukra a megfelelő védelmet biztosítani.  



 21 

Talán még egyetlen kérdést hadd vessek fel, amit a kárenyhítés kapcsán kellett volna 
elmondanom. Bizonyosan emlékszünk még rá, volt időszak, amikor elég hosszú egyeztetés 
volt, és országúti randevút kellett adni az akkori agrárvezetésnek, hogy egyáltalán a fagykárok 
enyhítésére intézkedések szülessenek. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Ez így igaz, mert magam 
vittem végig, ez így igaz, maradjunk ennyiben! (Gőgös Zoltán és dr. Budai Gyula közbeszól.) 
Most, amikor megtörtént a tragédia, a következő kormányülésen megszületett a döntés. 
(Gőgös Zoltán: Milyen döntés?!) Erről ennyit! És, még egyszer, ebben a köszönetemet 
szeretném kifejezni. (Gőgös Zoltán: És hol a pénz?) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem, hogy innentől kezdve a további hozzászólók két-

kétperces időkeretben tegyék fel a kérdéseiket, és azt kérem, hogy ne egymással vitatkozzunk, 
arra nekünk elég sok időnk lesz a későbbi bizottsági üléseken, meg is szoktuk ezt tenni. 
Használjuk ki a lehetőséget, és a miniszter úrhoz és népes delegációjához tegyünk fel 
esetlegesen kérdéseket! (Jelzésre:) Z. Kárpát Dánielnek adok szót, kérem, hogyha lehetséges, 
két percen belül legyen szíves a gondolatait elmondani.  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok egy nagy levegőt 

venni, és szigorúan arra a két szakmai kiegészítésre szorítkozni, amit eredetileg is meg 
szerettem volna tenni. Arra hívnám fel a miniszter úr figyelmét, hogy kimondottan a 
tanyavilág tekintetében milyen intézkedések várhatóak azt a területet illetően, hogy él egy 
közkeletű tévedés Magyarországon, amely szerint a földterület vagy adott esetben a vízkészlet 
forgalomképtelennek tekinthető, ezzel szemben egyes számítások, egyes becslések szerint 
mintegy 30 ezer tanya és hozzá tartozó földterület, vízbázis található Magyarországon, 
aminek jó része már elhagyatott. Ezek a forgalmi rendszerbe bekerültek, ezek jó része 
veszélyben van, és semmiféle akadály nem áll jelen pillanatban az előtt, hogy ezen területek - 
csúnya szóval élve - kiszervezése nem csak hogy folyamatban maradjon, de be is 
következzen, be is fejeződjék. Ezen a területen készül-e az apparátus bármiféle korlátozással?  

A másik felvetésem pedig kimondottan az élelmiszer-ipari termékek megjelölésére 
vonatkozik. Azon jelölési anomáliák tekintetében milyen előrelépésre számíthatunk, amelyek 
értelmében bár egy csomagot kiküldtek Brüsszelbe engedélyezésre, és ennek vannak 
részeredményei, részsikerei, mégis elmondható az, hogy jellemzően továbbra is az utolsó 
beavatkozás, a csomagolás dönt arról, hogy egy élelmiszer-ipari cikk, termék, termény 
honnan származónak minősül. Nagyon leegyszerűsítve a kérdést: hogyan szüntetné meg az 
apparátus azt a lehetséges anomáliát, hogy a Marokkóban, az EU-ban már betiltott 
vegyszerekkel előállított - mondjuk - paradicsomot áthozzák Spanyolországba, ott megkapja a 
„Made in European Union” matricát, aztán ez a belső piacon a multiláncokon keresztül 
elkerüljön Magyarországra, és nagyon rossz, szélsőséges esetben adott esetben magyar 
termékként kerüljön ki a vásárló elé? Tehát milyen megoldási csomag, milyen javaslat 
képzelhető el e téren? És nagyon kérem, hogy ne Brüsszelre mutogattunk e tekintetben, 
hanem a saját elképzelésekből származó megoldási javaslatot, csomagot ismertessék velünk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ódor Ferencnek adok szót.  
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr! Az ön 

beszámolójában, amit már sokan minősítettek, azt gondolom, nagyon helyesen pozitívan, 
szerepel a közmunkának adandó földek kérdése. Szeretnék visszajelezni, hogy ez nagyon jól 
működött sok területen, akár a szociális földprogram, akár pedig a Start-programban a 
mezőgazdasági termékek előállítása. Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy az értékesítéssel 
kapcsolatosan azt gondoljuk, helyes az, hogyha ott helyben megkapják a rászorulók, de ha 
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van fölösleg pluszban, akkor az annak az értékesítésével kapcsolatos bizonyos jogszabályi 
feltételek vonatkozásában, amelyekről Patay képviselőtársam is említést tett, lehet egy lépés, 
az még tovább segítené ezt a nagyon helyes és látványos dolgot, mert egyszerűen azt lehetett 
érezni, hogy azok az emberek, akik néhány évvel ezelőtt partvissal az út szélét söprögették a 
portól, most nagyon büszkén mutogatták a megtermelt élelmiszereket, zöldségféléket.  

A másik ilyen fontos kérdés, amiről hallottunk, az állatjóléti támogatások és az új, kiírt 
pályázat dolga, ami hasznos, és pontosan azt segíti, ami a kormányprogramban volt, az 
állattartás visszaállítását Magyarországon, ami, döbbenetes, hogy ilyen szintre jutott, és azt 
gondolom, hogy ez minden olyan termelőnek segítség, aki ilyen értelemben a programban 
partner, aki állatot akar tartani Magyarországon. Ez tehát egy nagyon jó és helyes dolog. 
Ugyanakkor tudom, hogy kényszer volt, de az a másik kérdés, hogy már hány éve volt 
kényszer a tojóketrecek cseréje, tehát itt ebben nem nálunk van ez a késedelem, hanem az 
elmúlt tíz esztendőnek volt egy bizonyos várakozó álláspontja, de abban reménykedtek az 
emberek, hogy mégsem hajtja végre az EU ezt a rendeletet, és ezért láthatóan sok gondot 
jelentett helyi munkahelyek és helyi telepek megszűnése vagy problémái, egyáltalán a létben 
való megtartása. (Az elnök csenget.) Úgyhogy szeretném, ha ebben lenne még módom, 
alkalmam személyesen beszélni a miniszter úrral. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tiffán Zsoltnak adok szót.  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Három rövid javaslatom és kérésem lenne a miniszter úr felé. Tudjuk, hogy a szőlő- és 
borágazatot az idei év viszontagságai szintén erősen érintették, hatalmas terméscsökkenésre 
lehet számítani, nem fogja elérni, bőven nem fogja elérni a 2 millió hektolitert az idei, 1,6-1,9 
közötti termés prognosztizálható. Ez valószínűsíthetően indukál egy nagyon erős importot, 
külföldi borimportot. Szeretném kérni a miniszter urat, hogy hasson oda, tisztelettel kérem, a 
hatóságok felé, hogy még preventívebb, még szigorúbb és még keményebb legyen az 
ellenőrzés az importborokat illetően, hogy nehogy az történjen meg, hogy azok között a 
hektoliterek között megint olyan mennyiség bújik meg, ami akár a behozatalt illetően, akár 
pedig a forgalomba hozatalt illetően bizonyos törvénytelenségeket vet fel. És kérem 
tisztelettel a miniszter urat és a minisztériumot, hogy az ellenőrzések esetén ne megint a 
jogkövető magyar borászokon legyen elverve a por indokolatlanul, szőrszálhasogató módon 
egy esetleges betűelhagyás miatt a címkén, s a többi, hanem figyeljünk oda arra, hogy az 
import esetében megfelelő legyen az ellenőrzés.  

A második kérésem az, hogy a szőlő- és borágazat minden szereplője üdvözölte a 
bortörvény módosítását, ami a nyáron történt meg. Tudvalévő az, hogy ez előrevetít egy 
további könnyítési rendszert, ami nem más, mint az integrált szőlő- és borinformatikai 
rendszer. Szeretném kérni a miniszter urat, illetve felajánlom a Szőlészeti és borászati 
albizottság segítségét abban, hogy a hatóságok a borágazat szereplőivel együtt határozzák 
meg ennek a rendszernek a módját, az egész rendszernek a működését, hogy nehogy utólag 
legyen az, hogy a gazdák elkezdenek majd azért panaszkodni, mert a rendszerben megint 
bizonyos fölösleges adatszolgáltatási elemek találhatók. Kérem, hogy minden egyes hatóság 
(Az elnök csenget.) ezzel együtt foglalkozzon az integrált szőlő- és borinformatikai rendszer 
létrehozásával. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hanó Miklósnak adok szót.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Na végre, hogy megkaptam, köszönöm szépen. 

(Derültség.) Diszkriminatív volt a dolog, mert énnekem most már csak két perc jut, és az 
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elején szerettem volna hozzászólni, tehát ezt három perccel kellett volna bevezetni az elejétől. 
(Derültség.)  

Én két dolgot mondanék, és a miniszter úr szerintem nem fog tudni válaszolni erre a 
sok kérdésre idő híján, mert már annyit kérdeztünk. Az egyik lényeges dolog az, hogy előjött 
a mezőgazdaságban és a minisztériumban is a józan paraszti ész. Kettő: nem ülünk fordítva a 
lovon, tehát helyesen ülünk most már a nyeregben. Ezzel, azt hiszem, el is mondhattam volna 
mindent, de azért mondok még egy-két dolgot.  

A magyar mezőgazdaság a mezőgazdasági termelés mellett az élelmiszer-termelés és a 
piac három szereplőjéből áll össze igen komolyan. Ma reggel lehetett látni a tévében, hogy az 
élelmiszerlánc-ellenőrzéssel fogjuk meg azt a szemetet, ami idejön, és ez nagyon fontos. 
Hangsúlyozottan és még egyszer említem tehát a piacvédelmet, mert ezzel a hazai termelést 
lehet fokozni, mert egyébként nem tilthatjuk meg, hogy bejöjjenek a termékek, de ezzel 
nagyon helyre tudnánk tenni a dolgot.  

Többen felvetették, hogy húskombinátoknál most is gondok vannak. A 
gazdatulajdonlást, ami több helyen elindult, nagyon fontosnak látom. Látjuk, hogy például az 
Alföldtejnél és egyéb helyeken működik a dolog, és ebbe az irányba kell elmenni, mert biztos, 
hogy ha a gazda tulajdonos, nem fogja behozni az importot meg a sok szemetet. Ezt is 
fontosnak tartom.  

Állattartás. Ha rám néznek, látszik, hogy csabai kolbász, tehát Békéscsabán és Gyulán 
állítják elő a legjobb szárazárut szerintem Magyarországon, és eredetvédett mindkért termék, 
ami azt jelenti, hogy az ott nevelt sertésekből kellene ezt a terméket előállítani. Csak hát nincs 
sertés - itt ez a nagy bibi -, pedig ez egyébként marha sok munkahelyet jelentene. Nagyon 
fontosnak tartom tehát azt, ami elindult, a sertésprogramot, ezt csak pozitívumként mondom, 
meg azt, hogy az állattartást egyáltalán, nemcsak a sertés-, hanem a juh-, a marha-, az összes 
állattartást fokozni kell, hisz ez mind munkahelyet teremt. Egy csomó helyen a 
kistermelőknek, őstermelőknek adott a helyiség, nem kell megépíteni, és hagyni kell már, 
hogy nagyüzem, kisüzem, itt mindkettőnek szerepe van, helye van, működjön a rendszer, a 
mezőgazdaságban meg kell találni azt a lehetőséget, ami vidéken a munkahelyteremtést 
jelenti, és azt, hogy Magyarországnak biztonságos élelmiszer-ellátása legyen. …Be is 
fejezem… 

A vízgazdálkodást nagyon fontosnak tartom én is - tényleg befejezem utána. Nem csak 
az a szerepe ennek az egésznek, ez egy olyan 20-25 éves program kellene hogy legyen, és 
ahogy hallom, ez több évtizedre szól, itt az is munkahelyet jelent, hogy akik azt ott előállítják 
majd, azokat az öntözőrendszereket, azoknak a műveknek a megépítése jelentősen felszívná 
vidéken a munkahelyeket, és a volumennövekedéssel, mivel az élelmiszer felértékelődik - a 
világon egyre több ember van, 2030-ra 9 milliárd embert jósolnak -, az élelmiszer stratégiai 
termék lesz továbbra is, nemcsak a hazai ellátásban, hanem az exportban is. Nekünk tehát ez 
egy lényeges kérdés, és ebbe valahol invesztálni kell. Egy tény: hogy a mezőgazdaságban 
soha nem lehet hátradőlni, mert vagy melózni kell (Az elnök csenget.), befejezem, vagy aszály 
van, vagy belvíz van, vagy fagykár van, tehát mindig van valami probléma, és ahhoz képest, 
én úgy gondolom, ami nagyon fontos, hogy az irány helyes, és próbáljuk megoldani azokat a 
problémákat is, amelyek közben adódnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Államtitkár Urak, Helyettes Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! Először 
is azokhoz a képviselőkhöz szeretnék csatlakozni, akik köszönetüket fejezték ki a miniszter 
úrnak, illetve a kollégáinak az elmúlt évek munkájáért, és én is szeretnék csatlakozni azokhoz 
az észrevételekhez, amelyek előremutatóak, és támogatják az eddigi munkájukat. Röviden két 
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olyan kérdést szeretnék feltenni, ami talán még nem hangzott el. Az egyik, hogy az elmúlt 
évben volt egy szerintem nagyon fontos, stratégiai döntés, hogy tisztítjuk a mezőgazdaság 
feketeoldalát, és bevezettük a gabonakereskedelemben a fordított áfát, ennek éppen most van 
az időszaka. Szeretném megkérdezni a miniszter urat, van-e tapasztalat, hogy hogyan 
érvényesült a piacon a fordított áfa, tehát lehet-e érezni, hogy megtisztult, van-e valami 
gyakorlati visszajelzés ezzel kapcsolatosan? Illetve a további tisztulásra való biztatásként 
szeretném megkérdezni a miniszter urat, hogy tervezik-e a bevezetését, illetve az egyeztetését 
annak, hogy a sertésnél, illetőleg a félsertésnél is minél előbb bevezetésre kerüljön a fordított 
áfa, hiszen az ágazat egyik legnagyobb problémája az, hogy a sertéságazatban mintegy 50-
60 százalékos a feketegazdaság, és amíg ez nem lesz kifehérítve, addig nagyon nehéz itt 
versenyképesen termelni. Több olyan vágóhíddal találkoztam, ahol azt mondták, hogy azért 
nem vásárolnak magyar félsertést, mert egyszerűbb megfinanszírozniuk a külföldről 
behozottat, mert ott az áfát nekik nem kell befizetniük. Tehát mi a tapasztalat a 
gabonakereskedelemnél, illetve a sertésnél terveznek-e ilyet, és ha igen, akkor mikortól? 
Köszönöm szépen, és szeretnék gratulálni az eddigi munkájukhoz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Majdnem minden képviselőnk hozzászólt, talán egy-két 

kivétel van. Engedjék meg, hogy a zárszóhoz közeledve vagy a képviselői hozzászólások 
közepette néhány szót én is hadd mondjak elnökként! 

Tisztázzuk: ilyen kemény, szélsőséges időjárási körülmények között még egyetlenegy 
kormány sem kormányzott, ha a 2010. és a 2012. évet nézem. Félelmetes volt, amit a 
mezőgazdaságnak ki kellett bírnia, és hogy az agrárkormányzatnak miben kellett 
közreműködnie, védeni, menteni és biztosítani a következő évi termelési alapokat, hogy ne 
menjenek tönkre. Ez az alaphelyzet. Amit én a legfontosabbnak tartok az eddigi időszakból és 
közvetlenül az elmúlt egy évnek az időszakából, az az, hogy egyetlenegy kormány sem 
vállalkozott 1990 óta arra, hogy merészkedjen egy nemzeti agrárstratégiát, egy hosszú távú, 
egy tíz évre előremutató agrárstratégiát kidolgozni. Abban lehet persze vita, hogy milyen az 
irányultság, de itt legalább van egy agrárstratégia, ami úgy iránytűként valamilyen szinten 
minden agrárérintett figyelembe vehet.  

A két legkiemeltebb tevékenység véleményem szerint - és ez hosszú távon eldöntheti a 
magyar gazdák sorsát - a közös agrárpolitikában való stratégiai helytállásunk, ahol, én úgy 
érzem, igen-igen jó pozíciókat tudtunk a lehetőségekhez képest elfoglalni, tehát a 
lehetőségeket nézzük meg, valamint a legnagyobb kihívás nyilvánvalóan az a földtörvény 
lesz, amit itt sokan megemlítettek.  

Ami a legnagyobb siker az elmúlt időszakban, az a hazai termékek fogyasztása iránt 
való fogyasztói bizalom felkeltése, tehát hogy meg tudtuk értetni a magyar fogyasztókkal, 
hogy legyenek már szívesek magyar terméket fogyasztani. Nagyon nagy PR-tevékenység, 
törvényi háttér van emögött, hányszor módosítottunk, helyi piac lehetősége, s a többi, ne is 
soroljam itt fel, és a közvélemény-kutatók adatai alapján 85 százalékban a magyar fogyasztók 
hála istennek szeretnének magyar élelmiszert fogyasztani. Tehát az igény megmaradt. Ez egy 
óriási dolog, erre építeni kell, és biztatom a kormányzatot, hogy ebbe az irányba menjen 
tovább kőkeményen a magyar fogyasztói igények felé, a magyar termelők termékeit próbáljuk 
meg összepasszítani az igényekkel, és megtalálni a közös nevezőt.  

Ami a legnagyobb kihívás lesz véleményem szerint, az a vízgazdálkodás kérdése. 
Szanaszét van a rendszer, sajnos ezt kell hogy mondjam. A vízitársulások nagyon nehéz 
kérdésköre, az állami vízkormányzás rendszere és a folyamatos belvíz, aztán a hirtelen aszály, 
vízmegtartó képességi rendszerek kiépítésének a sok-sok évtizedes hiánya most a nyakunkba 
zúdult, és mindenki csak a bajt látja a most beköszöntött aszály miatt. Kikerülhetetlen a 
hosszú távú teljes, átfogó vízgazdálkodási rendszer kiépítése, úgy érzem, hogy stratégiailag ez 
lesz a legfontosabb feladata a következő időszakban a kormányzatnak.  
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Technikai kérdés, csak címszavakban. Miniszter úr, olvastam, de arra kérem, hogy a 
gázolaj-visszaigénylésnek a jelenleg iszonyú bonyolult szabályozásában lépjünk - tudom, 
hogy van erre szándék -, mert én magam végzem az igénylést, tehát az összes űrlapot magam 
töltöm ki, és az valami katasztrofális. Komolyan mondom, hogy nem kívánom senkinek sem 
kétszeresen felírni, amit egy számla tartalmaz. Persze mondhatjuk azt, hogy akinek ez nem 
tetszik, az ne igényeljen vissza gázolajat, és akkor nem kell irkálni a semmit, de én tartok tőle, 
hogy sokkal egyszerűbb körülmények között is megvalósítható lenne a gázolaj-
visszaigénylés.  

Szeretném jelezni, hogy igényt tartunk rá, és napirendre fogom tűzni a sertésstratégia 
kérdéskörét, most már a bizottsági szinten való megtárgyalását. Bejelentésre került, a 
kormány döntött, szeretnénk részletesen, most már akkor szakmai körökben beszélni erről.  

Valamint többször megemlítették a termelői alapunkat, a kutatói hátterünket. Itt 
konkrét kérdésem lesz, kapcsolódva Tiffán Zsolthoz a szőlészeti, borászati kutatóintézetekkel 
kapcsolatban. Sajnos amíg a négy komoly borászati kutatóintézet négy felsőoktatási 
intézményhez tartozik, mint jelenleg, addig stratégiai alapkérdésekben, hogy merre, hogyan 
tovább magyar szőlészet, borászat, nem tudunk dűlőre jutni. Tiffán Zsolt említett egy súlyos 
számot: hogy valószínűleg 2 millió hektoliter alatt lesz az idei bormennyiség. Ez 
automatikusan azt jelenti, hogy 1 millió hektoliter importra fogunk szorulni, mert 3 millió 
hektoliternél tudjuk az egyensúlyt fenntartani. Ez súlyos következményekkel jár mind a 
hatóságra, mind a termelőkre, mind a pincészetekre nézve. Nagyon komoly kérdés, és erre a 
kutatóintézeteknek kell alapokat adni, hogy milyen fajtákkal, milyen stratégiával, milyen 
víztűrő képességű, milyen fagytűrő képességű alanyokkal, hogyan, merre tovább magyar 
szőlészet, borászat, ehhez viszont a minisztériumhoz kell hogy tartozzon mind a négy 
szőlészeti, borászati kutatóintézet az egységes stratégia kidolgozása miatt. Köszönöm szépen.  

A miniszter úrnak jó sok papírt adtunk, úgy látom, alkalma volt félelmetes 
mennyiségű gondolatokat és kérdéseket lejegyzetelni, és most egy szűk óra hossza áll 
rendelkezésre, hogy megválaszoljon ezekre a felvetett gondolatokra és kérdésekre. A 
miniszter úrnak adok szót.  

 

Dr. Fazekas Sándor válaszai, reflexiói  

DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném megköszönni az elismerő szavakat és azokat a kérdéseket 
is, amelyekre hamarosan válaszolni fogok.  

Pócs János képviselő úrnak köszönöm, amit elmondott, mert végül is a magyar 
mezőgazdaságnak egy alapkérdését feszegette, hogy rendbe kell tennünk a piacot ahhoz, hogy 
a termelő értékesíteni tudjon, és hogy a vásárló is jó minőségű élelmiszert vegyen méltányos 
áron - ezzel súlyos problémák voltak korábban. Hozzákezdtünk ehhez a munkához. Ez nem 
könnyű, mert emiatt nyilván támadnak, piszkálgatnak bennünket, de ezt egyszer meg kell 
csinálni. Minden a magyar gazdák és - ez is hozzátartozik - valamennyi magyar ember 
érdekében történik, hiszen termelni tudunk, de hogyha a termékeket nem tudjuk eljuttatni a 
fogyasztóhoz, akkor a fogyasztó gyenge minőségű importárut fog vásárolni, a gazdák nem 
nyernek lehetőséget a megélhetésre, és apránként az ország elveszítené azt a képességét, hogy 
önellátó élelmiszerből, illetve exportképes. Itt köszönöm mindazoknak az együttműködését, 
akik a legtöbb területen segítenek bennünket: MAGOSZ, AGRYA, a termelői szervezetek, 
szövetségek, valamennyien különböző elképzelésekkel keresnek meg bennünket, és a célunk 
az, hogy a neppereket, a spekulánsokat, a mindenféle élelmiszer-hamisítványok importálóit, 
egyáltalán ezt a feketeágazatot kiszorítsuk a területről. Ezt minden eszközzel, a 
legkülönbözőbb törvényes jogi eszközökkel tesszük egyébként. És tényleg egyetértek azzal, 
hogy húsz év óta ezek az első konkrét intézkedések, itt a törvénymódosításoktól kezdve a 
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helyszíni ellenőrzésekig, a zsebszerződéseseknél a nyomozati, átvilágítási, ellenőrzési 
lépésekig minden ennek a része. És akkor én rá is térnék ezekre a konkrét kérdéseknél.  

Tisztelt Bizottság! Gőgös képviselő úr kérdezi az aszállyal kapcsolatos lépéseket, 
hogy most mennyivel nőtt itt az állami, illetve az európai uniós kifizetés. Hogyha szépen 
összeadjuk… A zárolás műfaját zömmel az előző ciklusban ismertük meg, akkor az 
önkormányzati ágazatban jó pár olyan tétel volt, amely papíron létezett, de már amikor a 
költségvetésbe bekerült, akkor zárolva volt, én tehát óvatosan bánnék ezekkel a példákkal. 
Szerintem ki kell majd számolni, hogy igenis az agrártámogatások a dupláját jelentik a 
korábbi évekhez képest adott támogatásoknak, különösen mondjuk a 2010-es örökséghez 
képest, amikor nem is voltak betervezve, hiányoztak a költségvetésből bizonyos állatjóléti, 
állattartással összefüggő támogatások.  

Hogy a hitel javult-e? Megnézzük, hogy a hitel jobb lett, vagy kevésbé jó. Én úgy 
emlékszem, hogy a feltételei javultak.  

Ami a de minimis támogatást illeti, mi tárgyalunk arról az Európai Unió Bizottságával, 
hogy a de minimis támogatást megduplázzuk, hogy ez a tagállami mozgástér rendelkezésre 
álljon.  

A kármentő alapnál pedig tényleg egy érdekes társasjátéknak tűnik az, hogy mindig 
feljajdulnak az érintett szereplők, hogy mennyi összeg van a kármentő alapban, kevés-e vagy 
sok. Kérem szépen, ez egy felülről nyitott keret, és majd amikor meglesz a konkrét kárösszeg, 
akkor lehet arról döntést hozni, hogy milyen szintre kell megemelni a rendelkezésre álló 
pénzt. Ez szerintem így volt eddig is, és ezt a problémát meg tudjuk oldani ebben az 
esztendőben is.  

Takarmány biztosítása, kiviszik a kukoricát az országból, a kombájn mellől, s a többi. 
Mi nem érzékeljük azt, hogy valami grandiózus export lenne, bár hozzátartozik a dologhoz, 
hogy vannak olyan szerződéses kötelezettségeknek, amelyeknek nyilván a termelőknek, 
akiknek megtermett a kukorica, eleget kell tenniük. Hogy itt az állam beavatkozzon ebbe, az 
tehát nem egy egyszerű dolog. Ilyenkor persze mindig vannak jogos felvetések, hogy az állam 
lépjen előrébb mint piaci szereplő, utána pedig többnyire ugyanazok szoktak bennünket 
támadni, hogy az állam már megint államosít, túlterjeszkedik azon, ami az ő feladata. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A takarmányárak magasak. Egy dolog biztos: ha az állam 
megjelenne mint felvásárló, mint készletező, akkor még inkább magasak lennének, és arra 
buzdítaná azokat, akik tartalékolnak, hogy ne jelenjenek meg a piacon, hanem várják ki azt a 
kört, amikor már az állam is készletezett, amikor még kevesebb takarmány van, 
következésképp még drágábban lehet azt értékesíteni. Ettől függetlenül vizsgáljuk ezt a 
lehetőséget, de a vizsgálódásnak egy fontos szempontja az, hogy rendelkezésre áll-e a 
takarmány az állatállomány részére, megtermett-e az a mennyiség, amennyi szükséges, illetve 
korábbi tapasztalatokat is figyelembe veszünk. Nem olyan régen volt 2008, amikor Sákán úr a 
készleteket haveri alapon osztogatta, és a piacon nem lehetett érzékelni az árak változását - 
erre azért elég jól emlékezünk. (Gőgös Zoltán közbeszól. - Dr. Budai Gyula: Így volt! Kérdezd 
meg a miniszteredet!)  

A földtörvénnyel kapcsolatban, hogy a teljes menedzsment agrárvégzettségű legyen-e 
vagy sem, és más kérdések is érkeztek. Végül is ez egy tervezet. Örömmel fogadunk 
javaslatokat, hogy milyen módosítások szükségesek, hogy milyen további szempontokat 
vegyünk figyelembe, hiszen a vita az Országgyűlésben fog megtörténni.  

Itt a létszámot, a foglalkoztatotti létszámot illetően, vagy a területi haszonbérleti 
korlátoknál az adott agrárvállalkozás tagjaitól bérelt vagy általuk tulajdonolt saját föld nem 
számít bele ezekbe a korlátozásokba, ez nagyon fontos. Az egész joganyagot, az egész 
tervezetet meg kell nézni. Nyilvánvaló, hogy egy társaság úgy is tud működni, hogy van saját 
földje, olyan mennyiségben, amennyi kell ahhoz, hogy termeljen, aztán vannak olyan cégek, 
amelyek haszonbérlettel egészítik ezt ki - tehát a kettőt együtt kell nézni, és akkor szerintem 
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könnyebben el tudunk igazodni ebben az egyébként nem egyszerű világban, amit a 
földtörvény jelent.  

Sertésstratégia, hiányzik a takarmányozási háttér. Mondjuk volt korlábban nyolc év 
arra, hogy ezt a problémát megoldják az előző időszakban - nem akarok erre mindig 
visszautalni -, de dolgozunk egy olyan takarmányozási anyagon, egy olyan stratégián, amely 
szárazságtűrő, a világpiacon versenyképes, új, illetve már a termelésből kikerült növényfajok 
visszahozását, illetve termesztését jelenti. Normál évben ez a gond nem jön ki, csak sajnos 
már eltűnőben van az a kategória, hogy normál év, olyan éghajlatváltozás van, aminek, látjuk, 
komoly következményeivel kell szembesülnünk.  

Őstermelő. Rendbe tesszük a belső piacot, így az őstermelőkre vonatkozó szabályokat 
is. A földtörvényben nevesítve szerepel az őstermelői kategória, ami 100 négyzetmétertől 
50 hektárig gazdálkodó termelőt jelent, aki értékesít, tehát földdel rendelkezik, és értékesít. Ez 
az alapkérdést véleményünk szerint megválaszolja, tehát az, aki csak kereskedik, az ezen a 
körön kívülre kerül, mert abban az esetben, hogyha megvan a területe, a termékek nyomon 
követése mennyiségi és minőségi szempontból is biztosított, illetve biztosítható. 
Egyszerűsítjük a piacnyitási szabályokat, hogy minél több termelő minél több helyen tudjon 
árusítani - itt az önkormányzatok számára ez könnyebbséget jelent.  

A nagybanin ez azért egy elég nagy visszhangot kiváltó akció volt, konkrét hatósági 
beavatkozás történt, és természetesen bármilyen konkrét szabálytalanságot kivizsgálunk, 
bármelyik piacnál fordul is az elő. Én még nem tapasztaltam azt, hogy akár a közeli, akár a 
távolabbi gazdapiacokon ez ilyen nagy gond lenne, máshol probléma ez elsősorban.  

A földpályázatok kapcsán több kérdés volt. Örülök annak, hogy ilyen nagy az 
érdeklődés a képviselő úr részéről a családi gazdaságok pályázati lehetőségei iránt. Én 
emlékszem arra, hogy a korábbi időszakban nem volt ilyen intenzív odafigyelés erre a 
területre, korábban úgy írtak ki pályázatokat, hogy több ezer hektáros táblákra, földvásárlásra, 
eladásra, bárki pályázhatott, csak a helyiek nem tudtak labdába rúgni. Én azt javaslom, hogy 
figyelmesen el kell olvasni - mindenkinek egyébként, akár itt van a bizottsági ülésen, akár 
nincs - a földpályázati feltételeket, és azokból látszik az, hogy ki mennyit pályázhat, ki a 
helyben lakó gazda, mit kell beszámítani a birtokmaximumhoz, és így tovább. Ez az első ilyen 
földpályázati programunk, amely a családi gazdálkodók számára, az állattartást vállaló 
helyben lakó termelők számára szól, és én óriási eredménynek tartom, hogy több mint ezer 
pályázat van már mögöttünk. Néhány, 10-20 körüli vitatott eset van, amire a figyelem 
ráirányul, hozzátéve azt, hogy Kabán egyébként nincs eredmény, a kabai földpályázat nincsen 
lezárva. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Nincsen lezárva. Meg kell nézni az NFA honlapján, nem 
szerepel ott az eredmény.  

A következő kérdés Farkas Sándor képviselő úrtól a vízgazdálkodásra vonatkozott - 
többször felvetődtek itt ezek a témák, de szeretnék így haladni, hogy nehogy valami fölött 
átlépjek. Teljesen egyetértek azzal, hogy egy komplex koncepció kell, ami a 
vízgazdálkodással, az aszállyal kapcsolatos valamennyi kérdést magában foglalja. Itt az ár- és 
belvízvédelmet, a csatornarendszereket, az öntözőfürtöket, a tulajdonlást, a talajban található 
rétegvizekből történő öntözést is át kell tekintenünk, mert - egyetértek ezzel - a növényi 
kultúrák legnagyobb részénél már nem lehet stabilan termelni öntözés nélkül, más ágazatok 
pedig nem tudnak fennmaradni, illetve adott növényfajták, növényfajok termelése meg fog 
szűnni Magyarországon, hiszen az aszály egy mediterrán klímát vetít előre. Erről vannak 
tanulmányok, elsivatagosodó területként tüntetik fel az Alföldet, és így tovább. Nekünk ezt az 
adott területekre, községekre, városokra lebontva kell feldolgoznunk, hogy hol milyen 
megoldás lehetséges. Ez egy nagy munka, tisztelt hölgyeim és uraim, és nem nagyon lehet 
tévedni benne, tehát ha szakmai vitában gondolkodunk, hogyha alapos, kiérlelt koncepcióban 
gondolkodunk, akkor erre igenis idő kell, és ez az idő rendelkezésre áll.  
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A kertészet fejlesztésénél a termálvíz hasznosítására vonatkozóan most sikerült egy 
határidőt kitolnunk. Ez szintén - a termálvíz és víz - ennek a vízstratégiának a része kell hogy 
legyen, tehát minden adott területet magába kell foglalnia.  

Tész-ek helyzete. Teljesen egyetértek, itt a teljes vertikumot át kell tekinteni. Ez 
összefüggésben van a feketepiaci hányad emelkedésével, hiszen ezek legális értékesítési 
csatornák, és amikor vannak, akik a feketebizniszt választják, akkor azáltal az integráció, az 
összefogás, a tész-ek a szövetkezés helyett keresnek valamilyen más megoldást. Egyértelmű 
tehát, hogy nekünk ezt a területet támogatnunk kell, és a megfelelő jogi környezetet - egy új 
szövetkezeti törvénnyel kezdve - biztosítanunk szükséges.  

Földtörvény, Varga Géza képviselő úr kérdése. Én nem tudom, nem emlékszem 
annyira pontosan a kérdőívre, de hogy az őstermelő 300 hektárral kezdődött - úgy emlékszem, 
ez volt a kérdés. Én úgy emlékszem, hogy ez a családi gazdaságra vonatkozott, de nem tudom 
pontosan, meg fogjuk nézni. Egyébként az egy fontos kérdés, hogy a földtörvény-tervezet 
ebből a szempontból már megpróbálja ezt helyretenni, hogy Magyarországon mi legyen az 
alapegység, hogy az őstermelő, a családi gazdaság legyen-e - ez egy elnevezési kérdés 
döntően -, amire az egész mezőgazdaság épül, ugyanis a két világháború között őstermelő volt 
valamennyi mezőgazdasági termelő, az én nagyapám is őstermelői minőségben gazdálkodott 
Karcagon. De most már a törvénytervezetben továbbléptünk az eredeti kérdéshez képest, és az 
adott őstermelői, családi gazdasági cég, s a többi, kategóriák szerepelnek, és ez egy fontos és 
konstruktív együttgondolkodás lett, hogy ezekre milyen szabályozást telepítsünk, és ez a 
szabályozás az adóban, az adminisztrációban, a visszaigénylésekben, az agrártámogatásokban 
is megjelenhet, és eltérő lehet, például a piacra jutásban.  

A következő kérdés, hogy szándékozunk-e egyeztetést tartani. Mindenképpen. Én 
szeptemberre terveztem, elképzelhető, hogy az ülésszak eleji munkatorlódás miatt ez később 
fog megtörténni, de mindenképpen a parlamenti vita megkezdése előtt sor fog kerülni az 
egyeztetésre az ellenzéki szakpolitikusokkal is, illetve a kormányoldali szakpolitikusokkal is, 
úgy, ahogy annak idején hozzákezdtünk ehhez a munkához.  

Őstermelői kompenzációs kérdése. Köszönöm a jelzést, ezt meg fogom vizsgálni 
alaposabban. 

Az NFA-beszámolót korlátozottan, részben fogadta el az ÁSZ, és így tovább. Itt, én 
úgy emlékszem, a földvagyon átadás-átvételével volt ez összefüggésben. Azon leszünk, hogy 
teljes terjedelmében elfogadja majd az ÁSZ a beszámolót.  

NFA-pályázatokkal kapcsolatban: valamennyi NFA-pályázatot kivizsgáltattam, és 
valamennyi esetben az a tapasztalatom, hogy az NFA az előírásokat, jogszabályokat, 
törvényeket betartja.  

Közös agrárpolitika, hol tartanak a tárgyalások, a tagállamok közötti erőviszonyok 
hogy állnak, forráscsökkenés várható-e? A közös agrárpolitika egy egész napos téma. 
Összességében azt szeretném elmondani, hogy a fő töréspont gyakorlatilag két tagállami 
csoport között van. Az egyik kör az északi, liberális szemléletű, angolszász filozófiai alapon 
álló tagállamok köre, ahol a mezőgazdaság aránya minimális. Hollandiában a mezőgazdasági 
termelés - nem tudom - 1 százalék vagy valami ehhez hasonló az össztermeléshez képest, 
vagy Dániában. Innen nézve erős mezőgazdasági országoknak tűnnek, erős is a 
mezőgazdaságuk, de a saját gazdaságukon belüli súlyok kevés, ezért ott az állami vezetés, sőt 
a közhangulat is olyan, hogy nem akarnak különösebben agrártámogatásra pénzt adni. Azt 
mondják, ők enélkül is versenyképesek, ugyanabból a pénzből más feladatokat is el tudnának 
látni, ahol magasabb állami, illetve társadalmi haszon érhető el. És vannak a déli tagállamok, 
ahol a mezőgazdaság meg egyáltalán a gasztronómia súlya lényegesen nagyobb - mi is ebbe a 
körbe tartozunk. Ez a két fő tömb van továbbra is, ebben nincsen változás, és valahol a 
közepén, a német területen billen a mérleg erre vagy arra.  
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Mindig felrepül az, hogy 20-30 százalékos forráscsökkenés legyen, aminek több oka 
lehetséges. Az egyik az, hogy az Unió helyzetét ismerjük, erre szintén nem akarok kitérni, 
pénzügyi problémák azért vannak, és a jövőkép sem mindig a legderűsebb. A másik pedig az, 
hogy mivel nincsen olyan nagyságrendű környezetvédelmi alap az Európai Unióban, mint ami 
mondjuk indokolt, és amit sokan szeretnének, ezért többen a mezőgazdaságra akarják rátolni 
ezeknek a környezetvédelmi kiadásoknak a viselését, ez már ma is megjelenik különböző 
programokban, és a jövőben ezt az úgynevezett zöldkomponenst akarják erősíteni. Ezek a 
főbb törésvonalak tehát. Mint mindenben, ebben is sok igazság van nyilvánvalóan, hiszen a 
mezőgazdaság is a környezetben él, ott dolgozik, de nekünk az az álláspontunk, hogy egyúttal 
a környezetünk védelmét szolgáló funkciókat, tevékenységeket is ellát, sőt az élelmiszert is 
meg kell termelni valahol. Itt csak egy példát mondok: mi elég komoly küzdelmet folytatunk 
azért, hogy a termőföld termelésből történő kivonása zöldfolyosó vagy ökológiai célterület 
címén ne 7 százalék legyen. Ha a teljes európai mezőgazdasági területből mondjuk 
7 százalékot kivonunk, az azt jelenti, hogy máshol, a Föld másik oldalán, mondjuk 
Brazíliában ennyi erdőt fognak kivágni, mert az élelmiszert úgyis meg fogják valahol 
termelni, legfeljebb nem nálunk. Ennyit ezekről a törésvonalakról.  

Duna-vízlépcső, a hágai bíróságnál ki képviseljen bennünket? Itt további egyeztetések 
lesznek az Igazságügyi Minisztériummal. A tárca részéről Illés Zoltán államtitkár úr viszi ezt 
az ügyet.  

Áttérnék Szabó Rebeka képviselő asszony kérdéseire. Az aszálystratégia miért jövő 
nyárra készül el? Ezt érintettem, hogy az nyilván egy záró dátum, de ez nem jelenti azt, hogy 
addig tétlenül ülünk, és nem történik semmi, hiszen most is zajlanak öntözési fejlesztések, 
többet átadtam, illetve átadtunk a tárca részéről, illetve több ezer kilométer hosszú 
csatornarendszert, belvíz- és öntöző-, kettős hasznosítású csatornarendszert tisztítottak meg a 
közmunka keretében a vízügyi igazgatóságok, illetve a Belügyminisztérium munkatársai, és 
ez a munka jövőre is folyik. Néhány belvíz-, illetve árvízvédelmi létesítményt fel tudok még 
sorolni, hogyha szükséges, például a Tiszánál Szolnoknak az árvízvédelmigát-építése most 
kezdődik meg. Ezek a munkálatok tehát folynak. A hiányzó elemeket kell összegyűjtenünk, 
természetesen egy részletes szakmai vita keretében. Ez tehát egy olyan hatalmas munka, 
amely több évtizedre meghatározza a magyar táj képét, hogy ebben valamennyi érintett 
szereplőnek: a gazdáknak, az önkormányzatoknak, a szakmának, a vízügyi szakembereknek, a 
kutatóintézeteknek, környezetvédőknek, természetvédőknek is részt kell venniük.  

Több vizet kell tárolnunk, hiszen az öntözéshez víz is kell, a talajvízszint problémája 
is megjelenik. Magyarország abban a helyzetben van, hogy amikor a legnagyobb szükség van 
az öntözésre, akkor a folyókban is alig van víz az ilyen száraz időszakban. Akkor tudunk tehát 
öntözni, hogyha a víztárolás megoldott. És akkor meg kell találnunk a helyeket, hogy hol 
tároljuk a vizet: a termőföldterületnek a rovására tároljuk, a folyóvölgyben tároljuk, a vizes 
élőhelyeken, mit tudunk visszaállítani, régi holtágakat például, és így tovább.  

Szárazságtűrő növényfajok. Az alkalmazkodás azért most is folyamatos, tehát a 
termelők keresik azokat a növényfajtákat, amelyek bírják a szárazságot, ha ezt nem tennék, 
akkor nemhogy ennyi termés nem lett volna, hanem fele ennyi sem. A növénynemesítés is 
ebbe az irányba halad, illetve más országokból is - ahogy a történelem folyamán erre már jó 
párszor volt példa - tudunk átvenni szárazságtűrő növényfajokat. Hozzátartozik, hogy a 
probléma ott van, ahol nehezebb az alkalmazkodás, ahol az éghajlati sajátosságok miatt nem 
biztos, hogy találunk adott növényfajokat. Például az erdőállománynál is arra kell felkészülni, 
hogy az erdők összetétele változni fog a felmelegedés hatására.  

A kárenyhítési alapot érintettem. 
Az élelmiszeripar átszervezése. Nem állami tulajdonban van, tehát nem tudjuk 

rendeletekkel átszervezni, de tudjuk az élelmiszeripar alkalmazkodását segíteni. Ez egy 
kiemelt téma. A magyar élelmiszeripar súlyos veszteségeket szenvedett el az elmúlt 



 30 

évtizedekben, elég csak a cukoriparra gondolni. Szívós munkával tudjuk ledolgozni azokat a 
károkat, amelyek előálltak. Hozzátartozik, hogy nem csak a húsiparból áll az élelmiszeripar, 
tehát itt azért vannak más területek: konzervipar, feldolgozó kapacitások vannak a tejiparban, 
prémiumtermékeket készítenek kis-, közepes, sőt nagyvállalkozások is, tehát ez egy sokkal 
nagyobb terület, mint pusztán a húsipar, amely az egyik legfontosabb része egyébként, amely 
komoly gondokkal küzd, ez a takarmányár, az alapanyagár, tehát a sertésár emelkedésével 
függ össze. A fogyasztói árak ezt nem követték ugrásszerűen, de folyamatosan emelkednek a 
fogyasztói árak is, és be fognak állni egy adott szintre. A húsipar piacokkal rendelkezik 
belföldön, külföldön egyaránt, ezeket a piacokat megszervezzük, a tárgyalásokat lefolytatjuk, 
az adminisztratív akadályokat elhárítjuk, meg fog állni ez a piaci lejtmenet, sőt vannak arra 
jelek, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások már stabilizálták az állapotaikat, tudnak 
termelni, és én bízom benne, hogy a húsipar nagyobb vérveszteség nélkül az év végére, a jövő 
év elejére egy növekedési pályára tud állni. Ebben a kormány segít is konkrét 
intézkedésekkel, amelyeket már említettem a piaci vonatkozásban, illetve a biztonság 
kedvéért már két céget is stratégiailag kiemelt vállalkozássá minősítettünk. Az egyébként nem 
kérdés, hogy hosszú távú talpra állás ez, több év kell még ahhoz, hogy a magyar 
élelmiszeripar elérje a rendszerváltás körüli szintet, két-három évre lehet ezt tenni.  

Csak egy példát mondok, hogy milyen veszteségek voltak: például az európai uniós 
csatlakozásnál - ez megérne akár egy alaposabb tájékozódást is - több száz kis- és közepes 
vágóhidat zárattak be Magyarországon, így a vidéki helyi feldolgozás óriási veszteséget 
szenvedett. Van erre egy mért adatunk is, hogy ÉLIP-pályázatban az előző ciklusban két 
vágópontra érkezett pályázat, mi most kinyitottuk az értékesítési lehetőséget, meghirdettük a 
pályázatot, és 37 vágópont-pályázatunk van jelenleg. Ez is része annak, hogy egy egészséges 
szerkezetű húsipar legyen Magyarországon, ahol a kis-, a közép- és a nagyüzemek egyaránt 
jelen vannak, nyilván a helyi, regionális ellátásban, illetve az exportpiacokon találnak 
értékesítési lehetőséget.  

Volt egy olyan kérdés, hogy a termékpályákon káosz található. Azért, hogy teljes 
terjedelmű választ tudjak adni, megkérdezném Szabó Rebeka képviselő asszonyt, hogy 
pontosan milyen káoszra utalt a termékpályákon. 

 
SZABÓ REBEKA (LMP): Itt egészen konkrétan arról van szó, hogy ha a termelőktől 

a kereskedőkön át a fogyasztókig lévő lépcsőket megnézzük, akkor nagyon sok lépcső van 
közbeiktatva, és nem megoldott az, hogy ezek a termékek közvetlenül vagy adott esetben egy 
világos adózási és egyéb, értékesítési szempontból is egy átlátható útvonalon jussanak el a 
termelőkig - erre gondoltunk. A másik pedig az, amit próbáltam hangsúlyozni, az integráció. 
Nagyon sokszor beszélnek például az üzemméret-problémákról, az üzemméret 
hatékonyságának a kérdéseiről. Nekem az a véleményem, hogy ha létezne egy jól szervezett 
felvásárlás például, és nem kellene mondjuk a kereskedőknek külön-külön tárgyalni a 
termelőkkel, hanem a termelők integrálva fel tudnának lépni az érdekeik képviseletében, 
akkor sokkal hatékonyabbak lehetnének ezek a termékpályák, tehát hogyha az egész 
vertikumát át tudnánk tekinteni. Nem tudom, hogy ez így érthetőbb volt-e.  

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm. Én úgy látom, hogy 

a sertéstartóknak jelenleg nincsenek különösebben értékesítési problémáik, el tudják adni a 
disznót, az árakkal van a probléma (Gőgös Zoltán közbeszól.), az árakkal van a probléma, és a 
termelők legnagyobb része egyébként integrációban dolgozik, illetve megvannak ezek az 
értékesítési hálózatok, ez inkább egy kereskedelmi kategória. Az biztos, hogy növelnünk kell 
az összefogási hajlandóságot a termelőknél, de nem tudjuk előírni ezt a részükre. Vannak 
viszont olyan csatornák, amelyeket megnyitottunk, egy néhány disznóval foglalkozó gazda 
ma levághatja és közvetlenül értékesítheti a húst, a hústermékeket, tehát az egészen kicsi 
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termelők számára adott ez a lehetőség. A sertésstratégia pedig tartalmazza az integráció és a 
termelői összefogás támogatását, és az erre vonatkozó szabályok is adottak, rendelkezésre 
állnak. Szerintem egyébként nyomon követhető és átlátható ez a rendszer, nincsen benne több 
szereplő, mint máshol. A komoly probléma, hogy a tulajdonosok eltérőek, tehát az igazi 
megoldás az, hogyha a termelő tulajdonos a feldolgozásban, sőt a kereskedelemben is. Ehhez 
aktivitás kell, tehát nyilván kell hogy legyen aktivitás a termelői oldalon, mert egy nyugati 
termelő, mondjuk disznótartó tulajdonos vágóhídban, tulajdonos a húsfeldolgozóban, sőt saját 
boltja is van a sertéstelep mellett egy épületben - ezt, azt hiszem, már sokszor láthattuk, de 
ugyanez érvényes mondjuk egy tejes gazdára is, aki sajtot is árul. Itt tehát még van mit 
tanulni. Mi egyébként azokat a pályázatokat, amelyek szükségesek, akár ezt a vágópont-
pályázatot mi ehhez felvonultatjuk, de mondjuk két év alatt ezt a teljes struktúrát felállítani 
nyilván nem lehetséges, erre hosszabb idő kell, és a termelők részéről is egy meggyőződés 
szükséges, hogy ezzel érdemes foglalkozni.  

Biogazdálkodás, gazdálkodás, mi a helyzet? Tisztelt hölgyeim és uraim, az nekem is 
egy érdekes kérdés, hogy miért annyi a biogazdálkodási terület Magyarországon: 100 ezer 
hektár, ilyesmire emlékszem, 140 ezer hektár, a jelentős része legelőterület, tehát ebben a 
nagyságrendben van. A fogyasztói magatartás erre a legfőbb magyarázat. Magyarországon a 
vásárló, aki elmegy a piacra, nem kéri különösebben az árusító őstermelőtől, hogy a termék 
bio-e vagy sem, elfogadja azt, hogy az egy bio- vagy természetközeli termék, nem keresi a 
címkét, biotermékért nem megy bioboltba, megbízik a termelőben, tudja, hogy a tanyasi 
csirkét a Hortobágy szélén, a debreceni út mellett tartották mondjuk a karcagi határban, nem 
kell neki pluszbizonylat. Van tehát egy ilyen vásárlói magatartás. Hogyha ez mondjuk úgy 
jelenne meg, hogy minden biotermék-vásárló követeli a címkét az élelmiszeren, akkor 
nyilvánvaló, hogy többen jelentkeznének ezekbe a programokba, és vállalnák a feltételeket, 
amiket egyébként tudnak teljesíteni. Van tehát egy ilyen oldala is, hogy a piac így áll a 
kérdéshez.  

Át fogjuk tekinteni azt, hogy Nyugaton milyen előírások vannak, amelyekre az ő 
számaik alapulnak, mert ott lassanként már tényleg minden termék bio, csak amikor az ember 
végigmegy egy országon, nem találja a területet, hogy ugyan hol lehetett azt megtermelni - ez 
is megér egy misét. Illetve mi az ökogazdálkodást az AKG-programon keresztül is 
támogatjuk, de a fiatalgazdánál és a tanyaprogramnál is pluszpontokkal szerepel, ami 
korábban nem létezett, ilyen jellegű pluszpontok tehát nem voltak, sőt tanyaprogram nem is 
volt. Ez lehetővé teszi azt, hogy többen lépjenek be ebbe a körbe, és ennek a hatása majd meg 
is fog jelenni. Jó pár évet kell várni, mire egy terület a biológiai gazdálkodásra alkalmas lesz, 
de biztos vagyok abban, hogy itt sikerünk lesz, különösen azért, mert a leggyorsabban 
növekvő terület, ahol a legtöbb érdeklődés van és ahol a legtöbb pénz mozog jelenleg az 
élelmiszer-kereskedelemben, az a biotermékek területe.  

Földhaszonbérleti pályázatok. Én azt mondom, az, hogy már ezernél több gazda 
földhöz jutott, egy siker, és mi megvédjük a nyertes pályázókat, különösen az olyan 
kezdeményezésektől, amelyek a szerződések felbontására irányulnak. Látom azt, hogy 
néhányan mindenáron ezt akarják elérni, hogy a családi gazdálkodókkal kötött szerződéseket 
a kormány, illetve az NFA bontsa fel, de megvédjük őket, hogy nyugodtan tudjanak termelni.  

Folyamatosan írjuk ki a földeket, nemcsak 63-65 ezer hektár az, ami meghirdetésre 
fog kerülni, hanem a felszabaduló HM-, MÁV-ingatlanok is, illetve azok is, amelyek az 
osztatlan közös földtulajdonnak a megszüntetése kapcsán előjönnek mint kiírható állami 
földterületek, és így tovább.  

Azzal én is egyetértek, hogy egységes informatikai földnyilvántartás kell, erre 
vonatkozóan az elképzelésünk más konkrét. A kormány elé fogjuk terjeszteni, és a 
döntéshozatal meg fog történni ebben a kérdésben. Ez egyébként nemcsak a 
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földhaszonbérlethez vagy a földtulajdonhoz, a vásárláshoz kell, hanem minden más, földdel 
kapcsolatos adatnak a naprakészségéhez szükséges.  

Agrárkamara. Az a véleményem, hogy az elnökség jogszerűen működik, és nagy 
feladat van előtte. Látom a mozgolódást, hogy sokaknak nem tetszik ez az agrárkamarai 
törvény, de nyilván mindenki tudja azt, hogy 11 ezer körüli tag volt az agrárkamarában eddig, 
ami önmagában is egy beszédes szám, és azt is mutatja, hogy kiknek volt jó ez. Tegyük fel a 
kérdést, hogy kiknek volt jó, hogy az agrárium ilyen csekély erőkifejtéssel rendelkezett az 
elmúlt jó pár évben, mert a mezőgazdaságnak biztos hogy nem volt jó. És ezért is egy óriási 
lépés az, hogy most egy több százezer fős agrárkamarában valamennyi gazdálkodó, 
valamennyi szereplő, aki az élelmiszeriparban, a -feldolgozásban jelen van, a termelő, a 
kereskedelem, a feldolgozók együtt tudnak majd megjelenni, ami mutatja azt, hogy milyen 
súlyt képviselnek az ország gazdasági életében, a köz életében, és egyúttal hogyha valamilyen 
kérdésre választ kell adni, akkor a kellő nyomaték is ott lesz. Ezen a szemüvegen keresztül 
kell ezt nézni.  

Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr kérdése a következő. Minden információt 
megadunk a földtörvénnyel kapcsolatos részletekről, a társadalmi vitáról és az elkövetkezendő 
időszak feladatairól.  

A tangazdaságoknál mindig egy fogas kérdés, hogy egy tangazdaság önálló legyen-e, 
képes legyen-e megtermelni azt, amiből a működése biztosított. Vannak olyan területek, ahol 
ez nyilván nagy nehézségekbe ütközik, a kutatóintézeteknél is megvan ez a probléma. Ezt 
mindig egyedileg kell vizsgálni. Valószínű, hogy egy génmegőrzéssel foglalkozó, fő 
profiljában kisállatokkal foglalkozó kutatóintézet aligha lehet mondjuk önfenntartó, míg 
vannak olyan profilok, például a gépkutatás vagy a gabonakutatás, ahol el lehet érni azt, hogy 
a kutatóintézet megálljon a saját lábán. Azzal is egyetértünk, hogy legyenek 
mintagazdaságok. Az oktatási rendszer átépítése folyamatban van, és el fogunk érni oda, hogy 
ezek a területek is rendben legyenek, itt az előkészítő munkát végezzük.  

Magyar Zoltán képviselő úr kérdése, zsebszerződések. Képviselő úr, javaslom, illetve 
esetleg szívesen össze is állítunk egy anyagot, amely tájékoztatást ad arról, hogy a 
zsebszerződésekkel összefüggésben milyen lépések történtek. Bizonyára elkerülte az ön 
figyelmét az, hogy több mint 1 milliárd forintot használunk fel zsebszerződés gyanús területek 
megvásárlására, hogy egy olyan operatív bizottság alakult, amely folyamatosan ellenőriz - a 
külföldiek már tudják, hogy dolgozunk a zsebszerződéses témán, mert már több diplomata 
felbukkant, aki tiltakozik, és kérdéseket tesz fel rendszeresen -, és földhivatali ellenőrzések 
vannak. És az új földtörvényben énszerintem megvan a lehetőség arra, hogy a 
zsebszerződések terén komoly előrehaladást érjünk el, ugyanis a zsebszerződéses tulajdonos 
az új földtörvény alapján soha nem lesz legális tulajdonos. Nyilvánvaló, hogy ami jogilag 
nem létezik, azt egy tollvonással nem tudjuk megszüntetni, de én arra számítok, hogy majd 
lesznek, akik feladják a reményt, hogy a csalárd ügyletet legalizálni lehet. Ez az egyik.  

A másik az, hogy azt a földvásárlást, amit az állam már elkezdett, folytatni kell a 
nemzeti parkokon keresztül, kisajátítással, és így tovább a zsebszerződés gyanús 
ingatlanoknál. Illetve én arra számítok, hogy a magánemberek, a gazdák, akik a földpiac 
elsőszámú szereplői lesznek, ők is fognak vásárolni földeket - persze ők nem az illegális 
tulajdonostól tudják megvásárolni, hanem a legálistól. Sőt hogyha ez még mindig nem elég, 
akkor a büntető törvénykönyvben is szerepel a zsebszerződés, ott szintén van egy hatósági 
kényszer és szigorítás. De hogyha önnek konkrét javaslata van arra, hogy hogyan tovább, azt 
természetesen szeretettel fogadjuk, illetve valamennyi bizottsági tag javaslatait érdeklődéssel 
várjuk. Szó sincs tehát arról, hogy itt bárki bármiről lemondott volna, egyáltalán nem 
mondtunk le egy négyzetméter vagy négyzetcentiméter földről sem, és - ahogy említettem - a 
tárca tevékenységének egy jelentős részét ez a rendkívül fontos zsebszerződés körüli 
probléma teszi ki.  
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Patay Vilmos képviselő úr kérdése: kutatás, iregszemcsei kutatóintézet, az 
egyetemeknél lévő kutatóintézetek. Szintén egy egész napos téma, hogy a kutatóintézeti háttér 
miért néz ki úgy, ahogy. Azért, mert az állam kivágta a nyakából egy korábbi időszakban, 
amikor a mezőgazdaság egy problémás, nyűgös terület volt, azt mondták, jobb lenne, ha nem 
is lenne ilyen, és akkor egy részét szétpakolták az egyetemekhez, még jó, hogy ott valamennyi 
megvan, mondván, hogy nyeljék be az egyetemek - az egyetemi autonómiából már nem 
egyszerű kivonni. Aztán volt, amit privatizálni akartak, céggé alakították, egy részt 
privatizálták, és van, ami már csak nyomokban létezik, más része még megvan cégformában 
az MNV Zrt.-nél, tehát cégformában van, azaz igazából nem intézet, hanem vállalkozás, 
gazdasági társaság. Az Akadémiánál is van agrárkutatás, és a maradék van a Vidékfejlesztési 
Minisztériumnál. Az állam átépítésével párhuzamosan lehet elérni azt, hogy a kutatásnak 
legalább egy elérhető része, ami most az állam számára hozzáférhető, kerüljön vissza 
vidékfejlesztési tárcához, nekünk ez a célunk. Megkezdtük a kutatóintézeti profilok 
koordinálását, a kutatási célok összehangolását, tárgyalunk a pályázatok hozzáférhetővé 
tételéről, hiszen ezeknek a pályázatoknak egy része nem is az agrárkutatásra van kiírva, és így 
tovább. Ez nem lesz egy egyszerű feladat, de arra törekszünk, hogy minél több kutatóintézetet 
vegyünk át. Egyébként hármat alapított is a tárca, mióta a kormányváltás megvolt.  

A termelői csoportok fontos szerepével egyetértünk, és most az Unió a szakmaközi 
szervezetek számára ad komoly lehetőséget. Mi ezt a törekvést erősítjük akár a tejnél, akár a 
húságazatban, de a bornál is.  

Aszály, kukoricaexport, milyen volumenek vannak? Én is egyetértek azzal, hogy még 
nem tudjuk pontosan - még a betakarítás sem zajlott le -, hogy milyen exportvolumen van. 
Fokozottan figyelemmel kísérjük ezt a kérdést.  

A közmunkánál pedig újra áttekintjük, hogy hol van értékesítési akadály, hogy milyen 
formában működnek azok a közmunkák, ahol nem tudják átvenni ezt konyhák, mert néhányat 
már elhárítottunk: nem vonatkozik rá például a közbeszerzés, tud szerződést kötni, 
közvetlenül fel tudja vásárolni egy konyha a helyi termelő által elkészített élelmiszert, ami 
korábban lehetetlen volt, ez is hozzátartozik a dologhoz, de erre is megoldást fogunk keresni. 
Úgyhogy a konkrét ügyet egyeztetjük, és biztos vagyok abban, hogy ha kell, jogszabály-
módosítással is el tudjuk érni a kívánt célt.  

Jakab István elnök úr elismerő szavait szeretném külön is megköszönni. Egyetértek 
azzal, hogy rendkívül nagy jelentőségű törvényeket hozott meg az Országgyűlés a tárca 
előterjesztésében, és a kapcsolódó rendeletek is olyan lemaradásokat hoznak be, amelyeket 
már évekkel ezelőtt meg kellett volna csinálni, el kellett volna végezni. Az, hogy egy európai 
szintű nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer legyen, különösen fontos. Meg tudjuk tölteni azt 
tartalommal, tehát pénzzel, és folyamatosan monitoroznunk is kell, hogy milyen változtatások 
kellenek, hiszen a károk is eltérőek. Ez egy állandó odafigyelést igényel.  

A nagybani piacnál én is azt mondom, hogy nem tekintjük lezártnak a történetet, 
rendbe fogjuk tenni az élelmiszer-kereskedelmet. És az is egyértelmű, hogy gyors döntések 
kellenek, ezekben a kormány, illetve a minisztérium maximálisan partner.  

Z. Kárpát Dániel kérdése, hogy a tanyavilágnál milyen konkrét intézkedések 
várhatóak. Ennek van egy építészeti oldala a Belügyminisztériummal egyeztetve, illetve van 
egy tanyaprogram oldala, ami az első tanyaprogram Magyarország történetében, mert eddig 
tanyarombolási programok voltak legfeljebb.  

Ezt a kiszervezést a vízzel kapcsolatban… Azt szeretném kérni, hogy itt történjen még 
egy pontosítás, hogy ez milyen gondot jelent, vagy akkor most én szeretném ezt kicsit 
pontosabban megtudni, hogy ez a hozzá tartozó vízkészlet kiszervezése 30 ezer tanyánál… 
Körülbelül 300 ezer lakos van tanyán, és én nem tudom pontosan, mennyi tanya lakatlan, mert 
erre a statisztikák eltérő adatokat tartalmaznak, van, amit időszakosan laknak, van, ami 
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tényleg lakatlan, van, ami tanyaként szerepel, de nincs ott már semmi. Érdeklődéssel várom a 
pontosítást.  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Nagyon röviden - köszönöm a pontosítás lehetőségét 

-: szerteágazó statisztikák érhetőek el ebben a tárgykörben. Az nagyjából megállapítható, 
hogy 30 ezer körülire tehető az a nagyságrend, ami tanyának vagy tanya jellegű épületnek 
minősíthető. Az átlagosan hozzá tartozó földterület olyan 6 ezer négyzetméter körüli 
nagyságban szokott meghatározva lenni, és ezek negyedénél-harmadánál lelhető fel 
valamifajta vízbázis; hogy ez aztán kinek a tulajdonában és kinek a kitermelési jogosultsága 
alatt áll, az szokott kérdéses lenni. Ezen tanyatömegen belül 8-10 ezerre teszik azok számát, 
amelyek egyrészt elhagyatottak, másrészt pedig vagy már megvásárolta egy teljesen 
bizonytalan hátterű közület, vagy pedig megvásárlási szándék fellelhető. De egy kicsit furcsa 
szerepkörben érzem magam, hiszen pont a minisztériumtól várnám azt, hogy ezt nagyon jól, 
nagyon pontosan tudja, és hogy az ezzel kapcsolatos információk alapján egy eljárásrendet 
alakítson ki. Nem feltételezem, hogy nincsen ilyen, de nyilvánvaló, hogy ha ezt a 30 ezer 
tanyát veszem figyelembe - és itt nem is a vízkészletekre vonatkozott elsődlegesen ez a 
kérdéskör, hanem ezen 30 ezer tanyára -, ezek közül azokra, amelyeket felvásárlási veszély 
fenyeget, és a hozzájuk tartozó földterület összességére -, egy egyszerű szorzással összeadva 
azért már egy igen komoly nemzeti értéket képvisel. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a védelme 
elsődleges prioritás kell hogy legyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, itt adnék szót Balogh Józsefnek, aki közismerten elég jó 

adatokkal rendelkezik a tanyaprogrammal kapcsolatosan, az egész program szinte az ő 
Tanyán Élők Egyesületétől indult el még az előző ciklus alatt. Röviden, Józsi, jó, amit 
szeretnél elmondani.  

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter: Még szeretnék majd válaszolni, 

van még tíz kérdés.  
 
BALOGH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Először is szeretnék köszönetet mondani önnek. 14 év alatt nagyon 
sok agrárminisztert hallgattunk meg, és sokszor az volt az érzésem, hogy talán nem is az 
agrárminisztert hallgatjuk, hanem valaki mást, tehát én azt gondolom, hogy a miniszter úr a 
helyzet magaslatán van szakmailag és mindenféleképpen.  

Először is szeretném megköszönni, miniszter úr, önnek és dr. Budai Gyula államtitkár 
úrnak a közel 80 ezer tanyában élő 305 ezer tanyasi ember nevében a nemzeti tanyafejlesztési 
programot. Ezek az emberek az idén kerültek olyan lehetőséghez, hogy a termékeiket el 
tudják hozni akár Budapestre is, illetve be tudják hozni a boltjaikba. Ha az elnök úr 
megengedi, a nemzeti tanyafejlesztési programról szólnék néhány mondatot 

Az utóbbi időben a miniszter úrral és az államtitkár úrral szinte alig győztük átadni 
ezeket a kisberuházásokat. Gyakorlatilag 201 tanyagazda nyert a nemzeti tanyafejlesztési 
pályázaton épületfelújításra, gazdaságiépület-felújításra, kerítésre, karámépítésre, 
állatlétszám-bővítésre, és sorolhatnám. Ugyanakkor önkormányzatoknak is biztosítottunk 
lehetőséget, hogy kisüzemeket hozzanak létre, hogy piacokat építsenek a településeken, 
illetve még azt a lehetőséget is biztosítottuk, hogy több önkormányzat összefogjon, és 
felkaroljon egy térséget, hogy a térségben lévő gazdálkodók érdekeit próbálja képviselni. Így 
elmondanám, hogy Kiskunmajsán egy gyönyörű piacot építettünk, Tiszaalpáron egy 
hasonlóan gyönyörű piacot, Szabadszálláson egy térségi regionális piacot, ami maga egy piac 
raktárakkal, hűtőházzal, ez egy kis logisztikai központ, ahova már a termelők beszállítják az 
árut, és onnan hozzuk fel éppen ide, a Vidékmustrára is. Kunszentmiklóson meg vasárnap 
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fogjuk átadni a következő piacot. Ezen felül önkormányzatok, mint például Kerekegyháza 
Város Önkormányzata épített egy kis tejfeldolgozót, a mellette lévő település, Fülöpháza egy 
tésztaüzemet, azon kevés tésztaüzemek közé tartozik a fülöpházai, amelyek igazából friss 
tojásból készítik a tésztát, nem tojásléből, nem tojásporból, hanem minden nap meg tudja 
vásárolni a helyi termelőtől a tojást, azt beépíti a tésztába, és így kerülnek a piacra. Illetve, 
hogy egész legyen ez a dolog, mellé még épített egy baromfi-vágópontot, ami igazából a 
tanyasi baromfit fogja majd feldolgozni, így gondolom, városi képviselőtársaink is - itt Szabó 
Rebekára gondolok elsősorban - meg tudják ízlelni, hogy milyen az igazi tanyasi baromfi.  

Erre volt képes gyakorlatilag a magyar tanyavilág 930 millió forintból. Én azt 
gondolom, hogy lehet erről sokféle véleményt kialakítani, hogy sok a pénz, vagy kevés a 
pénz, Gőgös Zoltán azt mondja, hogy kevés a pénz, de ha nem lopják el, akkor, lám, mit lehet 
ennyi pénzből megépíteni, és mára már a tanyasi gazdálkodók, a vidéki áruk itt vannak fenn 
Budapesten, a minisztérium előtt.  

Miniszter úr, államtitkár úr, a tanyasi emberek nevében köszönjük a hathatós 
segítséget, hogy a több évtizedes elnyomás után végre felfigyelt valaki a tanyasi emberekre is. 
(Gőgös Zoltán közbeszól.) Kedves Gőgös államtitkár úr, én mint Fülöpháza polgármestere, és 
a kollégáim, Kunszentmiklós város polgármestere, Szabadszállás meg Kerekegyháza 
polgármestere garanciát vállalunk a gazdáinkért, mert minden pénteken ott vagyunk fenn 
velük a Vidékmustrán, és ők adnak számlát minden egyes vásárlónak. Úgyhogy megkérem 
önt, kérjen bocsánatot az MSZP és a saját maga nevében ezektől a gazdáktól. Köszönöm 
szépen a figyelmet. (Gőgös Zoltán: Nem kérünk!) 

 
ELNÖK: A miniszter úrnak adnám vissza a szót, az egyéni beszélgetéseket majd a 

szünetben kérem lefolytatni.  
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm. Köszönöm az 

elismerő szavakat. Számunkra a tanyaprogram ezer okból is fontos. A leglényegesebb az, 
hogy a tanyasi ember ezáltal is érezheti, hogy nem másodrendű állampolgár többé, mint az 
előző évtizedekben volt, hogy része a társadalomnak. Értékes tevékenységet folytató, kiváló 
emberek élnek a tanyákon, és nekünk fontos feladatunk, hogy biztosítsuk számukra azokat a 
civilizációs, piacra jutási, termelési lehetőségeket, amelyek másoknak megvannak.  

Ami a tanyához tartozó vízkészlet kiszervezését illeti, a kútfúrási, vízjogi engedélyes 
eljárások egy hatósági mederbe tartoznak. Van egy olyan szint, ami alatt nem kell hatósági 
engedély. A vízstratégián belül áttekintjük a teljes vízkészlet-hasznosítást, és szerintem ez 
nem fog ilyen kiszervezési problémát jelenteni. Én bízom egyébként abban, hogy ezeknél a 
tanyáknál, ahogy eddig, ezután is elsősorban magyar vásárlók lesznek, sőt maga az életforma 
és a saját részre történő termelés, pláne ilyen élelmiszerárak mellett egyébként is 
felértékelődőben van. A tanyán élők, lakók száma növekedett az elmúlt években, 15-
20 százalékkal növekedett.  

Ódor Ferenc képviselő úr kérdésére: én is úgy látom, hogy jól zajlanak ezek a 
közmunkák, meg kell találnunk a megfelelő földeket, és a közmunka még hosszú éveken, akár 
évtizedeken keresztül része lesz a magyar vidéknek. Vannak olyan honfitársaink, akiket csak 
így tudunk foglalkoztatni, de bízunk abban, hogy az önellátás irányába is hasznos 
tapasztalatokat tudnak majd szerezni. Áttekintjük a jogszabályi feltételeket.  

Állattartási probléma, jószágtartási probléma. Egyeztetünk, hogy most hol áll ez a 
dolog. Kérem az államtitkár urat, hogy az ülést követően konzultáljon majd a képviselő úrral. 
Ma már tulajdonképpen nem is a ketrecprobléma a nagy gond, hanem a takarmány, és én úgy 
látom, hogy az importmozgások azok, amelyek nagy odafigyelést igényelnek.  

Visszatérve még Z. Kárpát Dániel képviselő úr kérdésére, hogy ne Brüsszelre 
mutogassunk: nem tudom, mikor mutogattam én Brüsszelre. A brüsszeli előírások legnagyobb 
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része olyan, sőt mind, hogy azok a magyar kormány hozzájárulásával ki tudja mikor született 
előírások. Önmagában Brüsszel nem készít normákat, a tagállamok fogadnak el normákat - 
néha nem könnyű betartani azokat. Van, amit örököltünk, például ez a ketreces probléma ebbe 
a körbe tartozik, de hogyha kellett, akkor… Szerintem nem sok példa van arra, mint amit a 
dioxin-botrány idején Magyarország bevállalt, amikor elrendeltem a sertésimport leállítását. 
Tehát hogyha arról van szó, akkor egészen kemény eszközöket is felhasználunk, hogy a 
nemzeti érdekeket megvédjük.  

Tiffán Zsolt képviselő úr jelzésére: reális az, hogy komoly borimporttal kell 
számolnunk. Aszály van, a tavalyi év sem volt egy nagyon jó termésről híres, kevesebb 
termett, mint amennyi a belföldi szükséglet. Nagyon komoly hatósági ellenőrzés kell, többek 
között azért is, hogy az import legális legyen, hogy olyan italok kerüljenek be 
Magyarországra, amelyek az előírásoknak megfelelnek. Van azonban egy másik dolog is: 
hogy azért - hogy is mondjam? - az adott szőlőmennyiségből trükkös eljárásokkal egészen sok 
bort lehet készíteni, kell majd tehát egy másik irányú ellenőrzés is, de most nem akarok itt 
ilyen gyanús jövőképet felvázolni. Tegnapelőtt, ha jól emlékszem, illetve szombaton 
rendeltem el a haladéktalan borellenőrzést, ahol a NAV-val közösen a Vidékfejlesztési 
Minisztérium szervei fognak eljárni. Azzal egyetértek, hogy ne a jogkövetőket sújtsa az 
ellenőrzés, fontos viszont a jogkövetés, mindenkinek erre hívom fel a figyelmét.  

Horváth István képviselő úr kérdése a fordított áfa tapasztalataira vonatkozott. Vannak 
már adataink: a keleti határátkelőknél 20 százalékra esett vissza durván a gabonakivitel, ami a 
közúton zajló gabonakivitel volt, a többi az volt, ami papíron mozgott, ebből az látszik, hogy 
a reális mennyiség lényegesen kisebb. Ez az ágazatnak a fehéredését mutatja. Illetve egy 
másik dolog is van: hogy ha olyan nagy volt az illegális gabonakivitel, akkor hol van a 
gabona, hol van a takarmány? Az országon belül van valahol a jelentős része, ami azt jelenti, 
hogy a tartalékok nagyobbak a közkézen forgó adatoknál, illetve a vélekedésnél. Vannak 
termelők, akik egy-két évre is betároltak takarmányt. Én bízom benne, hogy ezek a készletek 
még megjelennek a piacon.  

Hasított félsertés, fordított áfa. A kormány döntött arról, hogy itt is be kell vezetni, de 
meg kell oldani a termelők likviditási problémáját is.  

Font Sándor elnök úr kérdéseire, illetve felvetéseire térnék rá. Azzal teljesen 
egyetértek, hogy 80 éves életkort megélt termelők sem tudnak példát ilyen rendkívül kritikus, 
szélsőséges, embert próbáló három esztendőre, ami mögöttünk van - 2010-ben 
1100 milliméter csapadék volt Karcagon, most meg 130, csak hogy egy helyi példát mondjak 
-, szóval ez egy igazán komoly túlélési készséget követel meg. Bízom azonban abban, hogy a 
mezőgazdasági termékek iránti fokozott érdeklődés, az árak alakulása, ahol fontos, hogy ez 
méltányos és a fogyasztók számára is hozzáférhető árakat jelentsen, illetve a magyar termékek 
iránti érdeklődés meg fog növekedni.  

Volt itt arra vonatkozóan kérdés, hogy miképpen lehet az élelmiszerek feliratozásánál 
rendet tenni. A magyartermék-rendelet itt pontos eligazodást jelent, abban meghatároztuk, 
hogy mi a magyar termék, mi a hazai termék, mi a helyi feldolgozású termék, és ha azt valaki 
végiggondolja, és egybeveti az élelmiszer-felirattal, akkor utána akár a NÉBIH zöldszámán, 
akár a fogyasztóvédelmen vagy más szerveken keresztül tud lépni, de mi is ellenőrizzük ezt. 
Egyébként volt, van és lesz is probléma az élelmiszer-feliratozással, az élelmiszerek 
eredetével, hiszen utazna az élelmiszerek. Az a kérdés, hogy kellő határozottsággal fellépünk-
e ilyen ügyben. Szerintem néhány nepper a nagybanin vagy egy pár ilyen elcsípett élelmiszer-
hamisító tud mesélni arról, hogy milyen beavatkozásaink voltak. A legfontosabb érv azonban 
a magyar termékek mellett a magyar fogyasztó állásfoglalása. Ha a magyar vásárló azt 
mondja, hogy neki magyar termék kell, úgy, ahogy tőlünk nyugatra minden országban, az 
osztrák a sajátját, a német, a dán a sajátját vásárolja, akkor a piac védelménél egy óriási erőt 
tudhatunk magunk mögött. A dán vásárló azt mondja, hogy a dán élelmiszer a világon a 
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legjobb. Minekünk azt kell mondanunk, hogy igenis a magyar a világon a legjobb, azt kell 
vásárolnunk, és egyébként hozzáférhető áron, nem mindig drágább, sőt nem drágább az 
importárunál. Gyakran támadják az agráriumot azzal, hogy nem jók a termékek, de ez nem 
igaz, ez rágalom, hazugság, és így tovább. Kiváló minőségű élelmiszereink vannak, ezt 
mutatják a nemzetközi megmérettetések, a gazdapiacok és az export eredményei is. Ezeket a 
termékeket érdemes vásárolni, hozzáférhetőek, és a nemzeti identitás része is. És mi mindent 
megteszünk azért, hogy a magyar termék népszerű legyen, és ezen keresztül a magyar 
termelő, a gazda megélhetése biztosítva legyen.  

A vízgazdálkodás rendkívül nagy kihívás, szétesett a rendszer, az elmúlt évek 
következetlen jogalkotása, privatizációja keze nyomát viseli. Mi egy egységes, állam által 
felügyelt, állam által koordinált vízgazdálkodást szeretnénk, ebben számítunk a tisztelt elnök 
úr és a bizottság tagjainak a támogatására is. Ez megint egy olyan nemzeti ügy, mint akár a 
hungarikum, akár a földtörvény, hogy a víz dolgaiban legyen egyetértés, és találjunk olyan 
szabályozást, találjunk olyan megoldásokat, amelyek biztosítják azt, hogy a klímaváltozással 
is szembe tudjunk menni, hogy megoldást találjunk a klímaváltozásra, a termelés is 
meglegyen, az élelmiszer-termelést is garantálhassuk, mindezt hozzáférhető, reális áron, és 
lehetőleg a termelők közötti - hogy is mondjam? - egyenlőtlenségeket, táji, természeti 
adottságokból adódó egyenlőtlenségeket is meg kell oldanunk, hogy egy olyan állami 
felügyelet legyen, amely mindenki számára, aki tud öntözni, hozzáférhető áron biztosítja a 
vizet.  

A szőlészeti-borászati kutatóintézetek. Egyet alapítottunk. Tárgyalásban vagyunk, 
hogy miként tudnánk átvenni ezeket az intézeteket. Itt még visszakanyarodhatunk az 
öntözésre is, hiszen Dél-Európában öntözik a szőlőterületeket aszályos időben, ami egy 
komoly versenyelőnyt jelent. Azt is végig kell gondolnunk, hogy ez nálunk megoldható-e.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Lassanként a következő feladatom szólít. 
Köszönöm a sok kérdést, a felvetéseket, ezek segítik a munkánkat, csakúgy, mint a bizottság 
korábbi állásfoglalásai, napirendjei. Azt szeretném még külön kiemelni, amit Hanó Miklós 
képviselő úr mondott, hogy a józan paraszti ész alapján kell megközelítenünk a dolgokat, mert 
mindig segít az eligazodásban, hogyha egy letisztult világképpel, a problémák gyökeréig 
leásva keresünk megoldást, ez a piacvédelemben, a jószágtartásban, a vízgazdálkodásban, az 
élelmiszer-ágazatban egyaránt mérvadó. Biztos vagyok abban, hogy a piaci küzdelemben 
helytállva, az agrártámogatásokat hasznosan felhasználva le tudjuk küzdeni azokat az elmúlt 
években a mezőgazdaság által elszenvedett hátrányokat, sebeket, azt a pusztítást, ami itt 
történt, és ami nagyon fontos, hogy a jogi környezetet mindig igazítva, az egyes ágazatokat 
felzárkóztatva el tudjuk érni azt a célt, ami nagyon fontos, hogy a mezőgazdaságban a 
foglalkoztatás emelkedjen, hogy a magyar élelmiszer legyen az élelmiszerpiacnak 
Magyarországon az elvitathatatlanul az elsőszámú szereplője, és hogy a mezőgazdaság egy 
olyan stratégiai ágazat legyen, amelyen az ország nyugszik, hiszen - ahogy a miniszterelnök 
úr mondta - Magyarország mégiscsak egy agrárország. Vidék nélkül nem maradhat fenn a 
magyarság, és ehhez szükség van a mezőgazdaságra, ami a vidéki élet gerincét adja.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy több mint két és fél óra hosszát 

tudtunk ráfordítani a miniszter úr éves meghallgatására. A bizottság nevében, és, remélem, 
magunknak is kívánhatom, hogy további sikeres munkát folytassanak a magyar 
mezőgazdaság és az összes szereplője érdekében. Köszönjük szépen még egyszer.  

Az első napirendi pont tárgyalását lezárom. Öt perc szünetet rendelek el a második 
napirendi pont megkezdése előtt.  

 
(Szünet: 12.36-12.41 óráig, 
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Elnök: Font Sándor) 
 

Javaslat a Hungarikum Bizottság két tagjának megválasztására 

Elnöki bevezető 

ELNÖK: Kérem szépen a bizottság tagjait, hogy foglalják el a helyüket, hogy a 
második napirendi ponttal kapcsolatosan javaslatot tudjunk tenni a házelnök úrnak. Rátérnénk 
tehát a második napirendi pontra.  

A házelnök úr egy átiratot intézett a bizottság felé, amelyben arra kér bennünket hogy 
mivel a törvény nem tartalmaz egyértelmű szabályozást arra, hogy a parlament általi delegálás 
a Hungarikum Bizottságba hogyan valósuljon meg, ezért a bizottságunkat kéri meg, hogy 
legalább jelöléssel segítsük elő a parlament munkáját. Várhatóan a jövő héten szeretné 
napirendre tűzni a házelnök úr a Hungarikum Bizottságba a parlament által megválasztott két 
személy kérdéskörét.  

Elnöki javaslat 

Mivel nincs kialakult gyakorlat erre a helyzetre, ezért a mai napra rendeltem el a 
jelölést, és én élek is a jelölés jogával, miszerint a törvény előkészületeiben és annak a 
hathatós módosításaiban már több év óta részt vevő két olyan személyt javaslok, akit 
képviselőtársaim mindannyian ismernek: Lezsák Sándort és dr. Simicskó Istvánt a 
kormányoldali koalíció részéről mindenféleképpen javasolni szeretnénk. 

Ezzel a javaslattal meg is nyitom ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Nem tudom, 
hogy van-e még további javaslat a bizottsági tagok részéről. (Jelzésre:) Varga Gézának adok 
szót. 

 

Hozzászólások, javaslatok 

VARGA GÉZA (Jobbik): Nem javaslat, inkább csak kérdés, hogy felmerült-e 
bármilyen szinten az előkészítés során, hogy esetleg egy ellenzéki és egy kormánypárti 
legyen. Azt hiszem, ez egy olyan, hogy úgy mondjam: mindenkit érintő - talán semlegesnek is 
mondhatnám, de a „semleges”-t a lehető legjobb értelemben véve - dolog, hogy talán gesztust 
gyakorolhatna a kormányoldal, hogy esetleg ebbe a Hungarikum Bizottságba egy ellenzéki és 
egy kormánypárti vegyen részt.  

 
ELNÖK: Mivel mondtam, hogy nincs kialakult gyakorlata, mert egy új helyzet előtt 

állunk, ezért én a magam, illetve a magunk részéről - nyugodtan mondom ezt többes számban 
-, a kormányoldal részéről megpróbáltunk, ahogy már a bevezetőmben is említettem, olyan 
személyekre jelölést tenni, akik ebben az ügyben igen régóta tevékenykednék, ha az „évtized” 
szót használnám, akkor sem túloznék, ki-ki a maga területén. Mind a két általunk jelölt 
személy közismerten nagyon komoly tevékenységet végzett a hungarikum kérdéskörében. 
Országos konferenciák sora volt a tavalyi évben Lezsák Sándor és Simicskó István úr által 
megszervezve a Felsőházi ülésteremben, és ez esetben inkább ezen a területen elvégzett és a 
várhatóan elvégzendő munkára alkalmas vagy kiemelt személyeket gondoltunk javasolni.  

(Jelzésre:) Varga Gézának adok szót.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Csak egy rövid gondolat. Én azt gondolom, hogy itt a 

kormány és a kormánypártok erejét mutatná az, hogyha - mondjuk így: - egy gesztust 
gyakorolnának, arra viszonzásként, hogy azért ezt a törvényt 100 százalékos szavazati 
aránnyal fogadta el a parlament, tehát az ellenzék, valamennyi ellenzéki pártot beleértve, 
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ugyanolyan fontosnak tartotta, és mellszélességgel támogatta. Ezért esetleg ez lehetne egy 
gesztus. Nagyon fontos persze az, hogy ki milyen régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, de én 
azt gondolom, hogy nincs olyan terület, amiben ez az akár több éves tapasztalat ne lenne 
pótolható. Én csak megfontolásra ajánlom azt, hogy ez 100 százalékos szavazati aránnyal lett 
elfogadva, és hogy ennek megfelelően esetleg egy gesztust gyakorolhatna a kormánypárt. 
További érvem nincs, úgyhogy csak azt kérem, hogy ezt fontoljuk meg. Mert azért ez a 
Mezőgazdasági bizottságot érinti a leginkább, és a többiek nyilván el fogják fogadni azt a 
javaslatot. Talán itt a Mezőgazdasági bizottságban elsősorban szakmai érvek alapján szoktunk 
dolgozni, és így talán jobban helyénvaló, hogy egy ilyen nem politikai, hanem szakmai 
típusú, jellegű javaslatot tegyek erre vonatkozóan, hogy a kormánypártok gyakoroljanak 
gesztust. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A múlt héten tájékoztatásképpen kiküldtük a házelnök úr levelét, abban elég 

egyértelműen leírásra került, hogy a bizottságtól javaslatot kér a házelnök úr a delegált 
személyekre - tehát többes számról van szó -, annak érdekében, hogy a szeptember 24-ei 
ülésnapján dönthessen a parlament a delegáltakról. Ez nem zárja ki azt, hogy ha itt név 
hangzik el - én nem hallottam elhangzó nevet (Közbeszólások a kormánypárti képviselők 
soraiból: Ez az, mondjon nevet!) a Jobbik részéről -, akkor a mi többes névjavaslatot fogjuk 
továbbítani a házelnök úr részére; hangsúlyozom, hogy a mi dolgunk itt most a javaslattétel, 
és a parlament lesz abban a helyzetben, hogy a kettőnél több javasolt személy közül kettőről 
döntsön majd végül.  

(Jelzésre:) Győrffy Balázsnak adok szót.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nagyon gyors leszek, elnök úr. Annyiban 

egyetértenék Varga Géza képviselőtársammal, hogy ez egy teljesen apolitikus szervezet, 
úgyhogy meggyőződésem, hogy itt valóban szakmai alapokon kell a kérdést megközelíteni, és 
az elnök úr által említett két személyen kívül az ő eddigi múltjukat és tevékenységüket 
tekintve megközelítőleg sem látok olyan személyt a Magyar Országgyűlésben, akinek az 
eddig múltja megkérdőjelezné ennek a két embernek az elhivatottságát. Úgyhogy én azt 
javaslom, hogy ne politikai, hanem szakmai alapon megközelítve támogassuk az elnök úr két 
jelöltjét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azért Varga Géza érvei 

miatt mégiscsak tennék egy jelölést Varga Géza személyére, hogy ez is elhangozzon, mert 
úgy gondolom, fontos lenne, hogy a Mezőgazdasági bizottságból legyen az egyik hungarikum 
bizottsági tag, még akkor is, ha én sem kérdőjelezem meg a két személy eddig elvégzett 
munkáját. Épp azért, mert ez egy szakmai bizottság lenne, szerintem elkerülhetetlen, hogy a 
bizottságunkból is legyen ott egy tag.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további hozzászóló… (Hanó Miklós: Sáringer-Kenyeres 

Tamás jelentkezett még.) Elnézést, Tamás! Fenntartod? (Jelzésre:) Bocsánat, Sáringer-
Kenyeres Tamás! 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Én csak a 

szakmaiságot szerettem volna alátámasztani. Mindenképpen természetes, hogy másnak a 
tudását is elismerjük, de amit ez a két személy a parlamentben tett… Jelenleg a parlamentbe, 
az előzőt is áttekintve, nem került be olyan, aki ennyit foglalkozott volna a hungarikumokkal. 



 40 

Én tehát azt a javaslatot tenném, hogy Simicskó István úr és Lezsák Sándor úr abszolút 
képviselni fogják, és szerintem pártatlanul, ezt a kérdéskört.  

 
ELNÖK: További hozzászólót nem látok.  

Szavazás 

Akkor most dönteni fogunk - három személyre egyenként teszem fel a kérdést -, hogy 
ki az, ki lesz majd az, aki arról szavaz, hogy javasoltként a házelnök elé terjesszük a nevét. 
Először Lezsák Sándort kérdezem. Ki az, aki egyetért azzal, hogy Lezsák Sándort javasoltként 
a házelnök úr elé terjesszük? Aki egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyértelmű többség.  

Ki az, aki Simicskó István nevével ért egyet, hogy javasoltként a házelnök úr elé 
terjesszük? Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. - Többség.)  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy Varga Géza nevét javasoltként a házelnök úr elé 
terjesszük? (Szavazás.) Ez kisebbség.  

Bizottságunk döntése értelmében megállapítom, hogy két nevet javasolunk a házelnök 
úr elé terjeszteni: Lezsák Sándor és dr. Simicskó István nevét. Erről kérném szépen akkor a 
házelnök urat minél gyorsabban értesíteni, hogy a jövő heti, a szeptember 24-ei ülésen a 
parlament dönthessen a delegálás kérdéséről.  

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben annyit, hogy a jövő héttel kapcsolatosan egyelőre nincs előrelátott 
kötöttségünk, ami változhat a csütörtöki házbizottsági ülés döntése miatt. Úgy tudjuk - ez 
informális információ, nem hivatalos információ -, hogy még október első hetében sem 
valószínű, hogy elkezdődik a földtörvény általános vitája, és mindaddig nem tűzöm azt 
napirendre, amíg nem tudjuk biztosan a parlamenti vita hetét, mert az előtte lévő héten fogja a 
bizottságunk megtárgyalni majd a földtörvényt.  

Az egyebekben van-e még más valakinek bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs.  

Az egyebek napirendi pontot is bezárom. 
Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 52 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


