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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 14 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket és nagy szeretettel köszöntöm mindazokat a pápai és a környékbeli 
érdeklődőket, akik a bizottságunk nyílt ülését itt végigfigyelik. Köszönni szeretném Pápa 
városának, hogy helyt adott, meghívott bennünket a kihelyezett bizottsági ülés megtartására, 
de hát közismert, hogy a mai napon az Agrárexpo, illetve emlékezve a Pápai Hús százéves 
történelmére, itt többnapos ünnepi rendezvény kerül megrendezésre. Itt szeretném 
megköszönni Győrffy Balázs képviselőtársunk kitartó küzdelmét, hogy nem hagyta, hogy 
elsikkadjon a kihelyezett ülés esetleges jellemző pillanata, és ő volt az, aki első alkalommal, 
legelőször jelezte, hogy próbáljuk meg a kihelyezett ülést itt tartani, és aktualitást is adni az 
ülésnek, mint említettem, kapcsolódva a pápai rendezvényekhez. 

Bizottsági ülésük formalitásokkal szokott kezdődni, a meghívóban a napirend 
tervezetét a képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, kinek van kérdése, észrevétele a 
napirendhez. (Nincs jelzés.) Ha nincs ilyen, akkor erről döntünk. Ki az, aki elfogadja a 
napirendtervezetet? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú, ezek szerint 
fogunk haladni. 
Tájékoztató a sertésprogram aktuális kérdéseiről 

Mint említettem, a meghívás a mai Expóhoz kapcsolódva történt, és a bizottsági 
ülésünket is ennek szeretnénk szentelni. Egyrészt van egy régi harcostársunk itt, a 
bizottságban, Gőgös Zoltán, aki nemcsak hogy itt a térségbeli gazdák életét ismeri, hanem azt 
a területet is, ami kapcsolódik a napirendi pontunkhoz: az állattenyésztést, ezen belül a 
sertéstartást. Másrészt viszont balkezem felől a másik alelnök úr ül mellettem, Horváth István, 
ami már felhatalmazást is kapott arra, hogy vegye nyakába a magyar állattartás egyik nehéz 
kérdését: hogyan lehetne esetleg újra nagyobb sertéslétszámot biztosítani, ennek a 
megnövekedett állatállománynak megfelelőek-e a tartási körülményei, ha netán ez a 
szaporulat bekövetkezne. Ha ez a szaporulat bekövetkezik, akkor a mögöttes 
vágóhídrendszerünk képes lesz-e azt feldolgozni, és az azok fölött levő feldolgozóüzemek 
képesek lesznek-e abból olyan termékeket készíteni, ezek a mai elég küzdelmes világban 
eljutnak-e a magyar fogyasztóhoz, és a magyar fogyasztó azt mondja-e, hogy ezt a terméket 
szeretné vásárolni, mert látja, hogy ez a termék magyar termék?  

Mi legalábbis ebben gondolkodtunk, amikor is tavaly jogszabályi úton tisztáztuk, hogy 
mi a magyar termék és mi a hazai termékdefiníciója. Azaz, hogy mit lehet magyar terméknek 
vagy hazai terméknek nevezni, abban hány százalékban kell minimum hazai alapanyagnak 
lennie a feldolgozás során, és hogy ne éljenek ezzel vissza, csak a definícióban meghatározott 
termékeket lehet most már a logóval és a magyar jelzéssel ellátni. Ennek a jelzésrendszernek 
egyébként a csúcsa az a hungarikumtörvény, amely szintén a maga módján a hazai termékek 
tárháza lesz, és a múlt heti konferencia döntése alapján – amit a Hungarikum Szövetség tartott 
– egyértelművé vált, hogy saját logórendszert is be fognak vezetni a hungarikumokra. De hát 
a hungarikumok között számos olyan termék is helyet fog majd foglalni majd, amely nem 
élelmiszer, de minket csak az élelmiszerek érdekelnek igazán.  

Horváth István alelnök úr, mint említettem, egyben Szekszárd város polgármestere, 
Fazekas Sándor miniszter úrtól mintegy két hónappal ezelőtt kapott egy megbízást, miniszteri 
biztosi pozíciót, amelyben az előbb említett feladatokat kell majd elemzés szintjén elvégeznie, 
a hazai sertésstratégiai programot megalkotnia, és döntést, előterjesztést hozni, hogy ez a 
program mitől lesz majd működőképes. Ezért az első és egyben fő napirendi pontunk Horváth 
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István miniszteri biztos úr meghallgatása, és utána, ahogy szokott volt ez lenni, a bizottsági 
tagok kapnak szót vélemények, kérdések kifejtésére.  

Megadom a szót Horváth István alelnök úrnak.  

Horváth István miniszteri biztos tájékoztatója 

HORVÁTH ISTVÁN miniszteri biztos: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Engedjék meg, hogy először én is üdvözöljem a tisztelt vendéglátóinkat itt, Pápán, 
és külön szeretném én is megköszönni Győrffy Balázs képviselőtársamnak, hogy fontosnak 
tartotta, hogy ezen a kihelyezett ülésen, Pápán a sertésprogrammal foglalkozzunk, hiszen az ő 
javaslata volt maga a napirendi pont, illetve a jelenlegi ülés is, és ugye Pápán nem kis 
felelősség a sertésprogramról beszélni, illetve a magyar húsipar jelenlegi helyzetét áttekinteni. 
Hiszen, ha valakik, akkor a pápaiak tudják, hogy miből készül a szalámi, illetve mi a 
sertéságazat szépsége és adott esetben mik a gondjai. 

De nyilván a tájékoztatómat a bizottsági formához igazítva nekem a feladatomat kell 
teljesítenem, így most a bizottság számára szeretnék tájékoztatást adni, hogy az elmúlt két 
hónapban milyen munkát sikerült végeznem, illetve milyen összefüggéseket sikerült 
tényszerűen megállapítani, illetve milyen következtetéseket lehetett ebből levonni. Ha 
megengedik, akkor először röviden összefoglalnám, hogy jelenleg a sertéságazat milyen 
helyzetben, milyen állapotban van. Hát itt jót nem tudok mondani – sajnos –, hiszen 
mondhatnám azt is, hogy romokban hever a sertéságazat. Az egyik fő problémája a 
bizalomvesztés a különböző szereplők között, itt a termelők és a feldolgozók, illetve az 
ágazatban lévő minden kapcsolatban a bizalmatlanság az elmúlt időszakban sajnos 
megalapozottan jelen van, emellett az alacsony jövedelmezőség mind a termelői, mind a 
feldolgozói ágat illeti, és ami mindegyiknek talán egyik legfőbb oka, az együttműködés 
hiánya. Tehát mind a termelői oldalon – tehát mondhatni azt, hogy horizontálisan –, de itt a 
feldolgozókat is ugyanúgy értem, az egymás közötti együttműködést, illetve mind 
vertikálisan, tehát a termelők és a feldolgozók közötti vonalban gyakorlatilag az 
együttműködés teljesen hiányzik, illetve ebből a bizalmatlanságból adódóan gyakorlatilag 
szétesőben van a teljes ágazat.  

Elnök úr a bevezetőjében mondta, hogy mi a magyar termék, ami hazai előállítású, 
mondjuk az élelmiszer szempontjából magyar húsból is készül. Most kezdünk itt is rosszul 
állni, tehát úgymond akár neves magyar márkák jellemzően külföldi húsból, spanyol és német 
vagy adott esetben dán húsból készülnek, és ennek legfőbb oka az, hogy Magyarországon a 
sertésállomány olyan mértékben lecsökkent, ami gyakorlatilag magát a működőképességet, 
illetve azt, hogy a magyar embereknek magyar hús kerüljön az asztalra, egyértelműen 
veszélyezteti.  

Egy rövid történeti áttekintés: mintegy 20-25 évvel ezelőtt 10 millió sertés volt 
Magyarországon, ma nem éri el a sertéslétszám a 3 millió darabot. A sertésfogyasztás is 
jelentősen visszaesett, míg 20-25 évvel ezelőtt mintegy 60 kilogramm/fő/év sertéshúst 
fogyasztottunk, jelen pillanatban 27 kilogramm/fő/év a sertéshúsfogyasztás Magyarországon. 
Ez jellemzően Ausztriában 58 kilogramm/fő/év, tehát itt a fogyasztással is jelentős probléma 
van. Épp a szünetben egy baromfis kollégával beszéltem – a nevét sajnos nem tudtam 
megjegyezni, ez nem tiszteletlenség, csak… (Közbeszólásra:) Szabó István úrral 
beszélgettünk –, és említettem, hogy a sertésfogyasztásnak, talán mindannyian emlékeznek rá, 
hogy 20-25 évvel ezelőtt mindenféle betegség okának a sertéshúst nevezte ki a média. Tehát 
koleszterinprobléma: sertéshús, rákbetegség: a füstöltáru fogyasztása, tehát ha valaki ránézett 
egy szalonnára, lelkiismeret-furdalása volt, hogy ezt megeheti-e vagy nem, vagy a kolbászt, 
nehogy a koleszterinjével probléma legyen, vagy nehogy esetleg valamilyen rákbetegséget 
kapjon a különböző füstölt termékektől. Most érdemes megnézni – és ez is a program része 
bizonyos szempontból –, hogy eltelt húsz év, a sertésszám a harmadára esett vissza, és hogy 
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kevesebb-e a koleszterinprobléma Magyarországon vagy a rákbetegség. Valószínűleg az 
ugyanolyan szinten van, sőt gyakorlatilag kicsit feljebb ment, tehát megdőlt az az állítás, hogy 
a sertés az oka ezeknek a problémáknak. Ez csak egy érdekes összefüggés, talán ilyen 
összefüggésben nem is néztük ezt a problémát. 

Tehát gyakorlatilag az előbb említett okok miatt rendelkezett a kormány arról, és 
2012 augusztusában egy kormányprogram keretében a sertésprogramot útjára is indította. Itt 
van Szieberth István kollégánk, aki egy munkacsoportot vezetett a sertésprogram 
kialakításában, ez a munkacsoport jelen pillanatban is rendszeresen ülésezik Herceghalmon, 
ebben különböző ágazati szereplők, szakemberek vesznek részt István irányításával, és 
gyakorlatilag ez is a munkám része, hogy ezeket összehangoljam, miniszter úr azt kérte, hogy 
valahol a politika és a szakma határán kell ezt a programot végrehajtani.  

A cél az, hogy a sertéslétszám fogyását megállítsuk, lehetőleg növeljük, az – úgymond 
– kitűzött cél 2017 végéig a jelenlegi létszám megduplázása, ami azt jelenti, hogy körülbelül 
5,5-6 millió darab, de megmondom őszintén, nem fogok a késembe dőlni, ha csak 5 millió 
sertés lesz 2017 végére. Szerintem az is jó, ha megállítjuk a csökkenést, és igazából reálisan 
az idei évben egy 10 százalékos növekedés, illetve akár a következő évben is egy 
10 százalékos növekedés lehet. Ez jó alapot adhat arra, hogy négy-öt év múlva adott esetben 
valóban egyfajta ilyen mértékű növekedés legyen a létszámban. De ehhez nem elég csak a 
sertéslétszámot növelni, ehhez megfelelő piacépítés is kell, mind a belföldi, mind a külföldi 
piacon. Mert az előbb említett fogyasztói számokból egyértelműen megállapítható, hogy 
amúgy Magyarországon nem eszünk meg több sertést, mint 3 millió darabot, tehát amikor 
10 millió sertés volt, a többségét jellemzően az exportpiacokon értékesítettük. Gyakorlatilag 
ezeket az exportpiacokat jelentős mértékben elvesztettük, illetve a belső fogyasztás 
visszaesése, illetve a külföldi sertéshús megjelenése mutatja azt a célt, hogy ha először az 
importot ki tudnánk váltani hazaival, már az is 10 százalékos vagy még több növekedést 
adhat, és utána fokozatos piacépítéssel a hazai fogyasztás növelésével, illetve exportpiacok 
feltárásával, megszerzésével lehet ezt a számot elérni. Nem cél az, hogy ez a duplázódás 
hamar megtörténjen, hiszen akkor az árakban piaci zavar keletkezhet, és kontraproduktív 
lehet, tehát a mértékletesség és a fokozatosság nagyon fontos az ágazatban. 

Az ágazatban igazából jelen pillanatban mi az, ami az egyik legnagyobb probléma? 
Nem lehet a sertésprogramhoz úgy hozzányúlni, hogy csak a tenyésztést vagy csak az árat 
vagy a takarmányt vagy a piacot nézzük, hanem sok mindent kell párhuzamosan tekinteni. 
Ennek az egyik aktualitása – épp többen jelezték, hogy látszik, ma korán keltem, mert akik a 
tévét nézték, 6 óra 20 kor már a M1-en pont a fordított áfával kapcsolatosan kellett 
nyilatkozni –, hogy korábban a Vidékfejlesztési Minisztérium előkészített egy olyan 
javaslatot, hogy a félsertés, élősertés, valamint a takarmányok esetében 2013. április 1-jétől a 
fordított áfa kerüljön bevezetésre. Ennek több oka is volt, az egyik fő oka az volt, hogy a 
feketekereskedelmet, amennyire lehet, próbáljuk háttérbe szorítani. Ma jellemzően a 
feketekereskedelem olyan 30-40 százalékos a sertéságazatban a különböző információk 
alapján, és a legnagyobb mértékben félsertés kerül be az országba, és ez mind a hazai, mind a 
külföldi félsertésre vonatkozik, és a 27 százalékos áfamérték miatt ezeknél a tételeknél 
nagyon is – úgymond – a gabonától átjöttek a sertéságazatba az ilyen típusú kereskedelmi 
csoportok. Tehát itt a fordított áfa egyik lába azt célozta volna meg, hogy a 
feketekereskedelmet háttérbe szorítsuk. A fordított áfa másik lába azt célozta meg, hogy a 
versenyképességünket növeljük a termelői oldalon. A termelői oldal alatt azt értem, hogy a 
gabonánál megvolt már a fordított áfa tavaly nyár óta, amennyiben a takarmánynál is fordított 
áfa van, akkor a sertéssel foglalkozó gazdáknak a takarmánybeszerzésnél nem kell 
27 százalékos áfát megfinanszírozni, tehát jelentősen növelte volna úgymond a likviditásukat, 
hiszen csak mintegy negyedével kevesebbet kell fordítani takarmányvásárlásra, hiszen a 
fordított áfánál nem kell az áfát finanszírozniuk. Ez mindenképp a versenyképességüket és a 
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likviditást… (Közbeszólásra:) A szójadarára is vonatkozik ez a dolog, hiszen konkrétan meg 
is van határozva, hogy hol legyen ez a fordított áfa, ezt konkrétan TEÁOR-számokra is 
lefordítottuk, hogy hol legyen ez a fordított áfa. 

A másik, hogy az élősertésnél szintén akár a malacbeszerzésnél vagy egyéb dolgoknál 
a fordított áfánál ezt nem kellett volna finanszírozni. Ez a termelői oldal versenyképességét 
még ott erősítette volna, hogy sok feldolgozó azért vásárol külföldről alapanyagot – jellemző 
módon félsertést –, mert ott nem kell a 27 százalékos áfát finanszírozni, hanem csak nettó 
megvásárolja a félsertést, behozza, azt dolgozza fel, kevesebb pénzt kell neki beleforgatnia az 
alapanyag-beszerzésbe. Tehát az ágazat minden egyes szereplője nagyon várta ezt a döntést, 
az Európai Unió az utolsó pillanatban erről letiltotta Magyarországot, és egy szabálytalansági 
eljárást helyezett kilátásba, ha bevezetjük a fordított áfát. A logikáját pontosan nem értjük, 
hiszen a gabonánál már egyszer ezt engedték, és ugyanezt át akartuk hozni a sertéságazatba. 
Lehet azt mondani, hogy a termékpályát továbbtoltuk a gabonától, és igazából ez a 
költségvetésre nincs kihatással, hiszen ez átmenő tétel mind az élősertésnél, mind a 
félsertésnél, mind a takarmánynál, tehát amit egyszer befizettem, az utána visszaigénylem. 
Egyedül egy költségvetést érintő része van, ami a kompenzációs felárat illeti azon gazdáknál, 
akik nem áfakörösek, de ez maximum 4-5 milliárd forint lehet. De ha összességében azt 
nézzük, hogy ez a feketekereskedelemtől való tisztulás, ha azt nézzük, hogy a 
versenyképességet növeljük, akkor biztos, hogy ez az ágazatot pozitívan húzza előre.  

Tehát ezért azt kérte miniszterelnök úr, hogy most az Európai Unióval ne nyissunk 
még egy frontot, hanem akkor próbáljunk meg egy – úgymond – kurucos, vagy ahogy itt 
mondják Pápán, egy bakonyi betyáros megoldást találni, ezért próbáltam javasolni ezekre a 
TEÁOR-számokra 5 százalékos áfát. Ezzel gyakorlatilag az Európai Unió kritikájának a 
méregfogát kihúzzuk, a célt elérjük, hiszen ez nem olyan áfamérték, hogy megérné a 
feketekereskedelemnek, illetve a likviditást valóban segítenénk mind a gazdáknál, mind a 
feldolgozóknál. Jelen pillanatban ez kerül a kormány elé, én kérem a tisztelt 
képviselőtársaimat – a VM ezt támogatja –, hogy ha tehetik, ők is lobbizzanak azért, hogy a 
ezt a kormány is támogassa. Ha a kormány támogatja, az európai uniós meg az adószabályok 
azok, amelyek ebbe esetleg beleszólhatnak, a költségvetést ez gyakorlatilag nem érinti.  

Ami még a munkámmal kapcsolatosan aktuális, és nagyon szeretném szorgalmazni, 
hogy a sertéstartásban, a sertéságazatban is vezessünk be egy új informatikai rendszert, 
gyakorlatilag az egyedi nyilvántartást mind a kocáknál, mind a malacoknál, mert ahány 
statisztikát olvastam eddig, az annyiféle jószáglétszámot prognosztizált. Van olyan megye – 
ez önmagában szakmai szempontból vicces kategória –, ahol a tenyészkocák száma több, mint 
a hízók száma a háztáji ágazatban, mert senki nem tudja, hogy mennyi jószág van 
Magyarországon. Egy példa: Dániában – amely ugye feleakkora, mint Magyarország – 
26 millió sertés van, és szinte 100 százalékban tudják, hogy hány darab sertés van, és hol 
mennyit fialt, hogyan mozog a sertés. Ezt több vonalon megfuttattam, és jellemzően, akik 
szeretnék tisztán látni az ágazatot, azt mondták, hogy ez az egyetlenegy út, akik meg 
szeretnek egy kicsit a zavarosban halászni, azt mondták, minek krotáliázzák a disznót, holott a 
komolyabb telepeken úgyis kell a belső elszámolásban krotáliát használni, tehát nem idegen 
az, hogy a disznóra, sertésre is használjuk a krotáliát. Egy olyan informatikai rendszert 
szeretnénk bevezettetni, ami van a szarvasmarhánál meg a birkánál. Amíg ezt nem tesszük 
meg, addig nem tudjuk pontosan, hogy mennyi az annyi, és nem tudjuk a jószágoknál a 
nyomon követést végigkísérni. 

Úgyhogy többek között a 2,6 milliárd – aminek az allokációjáról majd később 
szeretnék beszélni – egyik ága pont ez, ennek az informatikai rendszernek a kidolgozása és 
bevezetése, adott esetben akár a dán példán keresztül, és ehhez társult még egy javaslatom, az 
állatjóléti támogatások újragondolása. Az állatjóléti támogatás egy hazai forrás, hiszen az 
állattenyésztésre külön európai uniós forrás nincs, ez a 100 százalékban hazai forrás korábban 



- 9 - 

6 milliárd volt, tavaly 20 százalékos növekedéssel 7,2 milliárd forint volt ez a forrás, és 
elméletileg úgy osztjuk el, ahogy mi ezt szeretnénk. Ennek két része volt, egyrészt volt egy 
gyógyászati része, meg úgymond a darabszám után. Azt szeretném, ha újragondolnánk azt, 
ami a darabszám után van, illetve ezt az egészet újragondolnánk, hiszen a darabszám után, a 
hízók után kapták meg az állatjóléti támogatást a gazdálkodók. Na most, ebben az az 
anomália, hogy jelentős importmalac-alapanyag van bent Magyarországon Hollandiából és 
Németországból, bizonyos telepek kamionszámra hozzák be a hízóalapanyagot, és miután azt 
a hizlalás után leadják, ebből a nemzeti forrásból arra adunk mi állatjóléti támogatást. Tehát 
kvázi magyar nemzeti forrásból német és holland hízókat támogatunk, amit nem erre 
szántunk, hanem arra szántuk, hogy a Magyarországon ellett hízók után járjon a támogatás. 
Persze, hogy ezt nem lehetett véghezvinni most, mert nincs informatikai rendszer.  

Tehát mindennek – és most visszamegyek – az eleje az, hogy legyen egy egyértelmű 
informatikai rendszer, hogy pontosan tudjuk, mennyi a koca, mennyi a malac, és ha ezt 
pontosan tudjuk, és azt mondjuk, hogy a kocán keresztül nyilván ahhoz jusson el, aki a 
hizlalással foglalkozik. Tehát hozzá jusson el az állatjóléti támogatás, de gyakorlatilag a 
kocán keresztül, tehát a koca legyen az elosztás egyik alapja, hiszen akkor, ha legálisan akar 
valaki támogatást, akkor úgyis bejelenti a kocát, mert csak akkor kapja meg a meg a 
támogatást. Ha már bejelenti, akkor meg a nyomon követés már szerintem megoldható, és ha 
a kocalétszám nő, akkor értelemszerűen nő a mostani malaclétszám, és ezzel az importmalac-
hízóalapanyagot ki tudjuk váltani. Tehát ebben egy informatikai fejlesztésre is van bent 
javaslatunk. Az állatjóléti támogatás újragondolása kapcsán vannak praktikus javaslatok, 
például hogy negyedévente kell az állatjólétit bejelenteni, de csak évente kétszer kapták a 
gazdák, ebben többször volt csúszás, de jó lenne ebben egyszer úgy utolérnünk magunkat, 
hogy negyedévente bejelentik, és negyedévente ki is fizetik, mert a termeléshez meg kell ez a 
fajta összeg.  

Gondolunk a marketingre is, és nyilván majd a tenyésztésre és még különböző 
területekre is kitérek. Tehát azt is szeretnénk elérni, hogy a belső sertéshúsfogyasztás – mint 
már említettem – növekedjen, hiszen ha nincs növekedés, akkor hiába termelünk, akkor nincs 
miért termelni. Elindítottuk a „Minőségi magyar sertéshús” programot, amire elnök úr már is 
utalt, hogy a hungarikumtörvénnyel összhangban próbáljuk ezt majd tekinteni, de nagyon 
érdekes, hogy például tegnap egész nap a piaci szereplőkkel tárgyaltunk Feldman Zsolt 
helyettes államtitkár úrral a minisztériumban – tehát Pini úrtól kezdve a Kométán keresztül, 
sokan voltak ott, most biztosan kihagytam egyet-kettőt –, hogy hol vagyunk egyáltalán a 
piacon, mi a célpiac ma Magyarországon. Jellemző célpiac Magyarországon a Távol-Kelet, 
azon belül is Japán, Dél-Korea, és most próbáltunk kínai területre bemenni, itt van volumen. 
Aztán vannak eladásaink – jellemzően tőkehús vagy bizonyos szinten csomagolt hús, tehát 
felszeletelt, épp mutattam a katalógusban, elsősorban a kiskunfélegyházi gyáron, tehát Pini 
úron keresztül, de jelentős sertéshús ment ki Magyarországról a Távol-Keletre, de bizonyos 
termékkörökben Németország, Csehország, illetve Oroszország is jellemző piaca, valamint a 
Kométának van egy nagyon erős olasz volumene.  

Ha a piacépítést tekintjük, akkor az volt még a javaslatom – és ezt vizsgáljuk a 
kutatás-fejlesztési pénzek felhasználásánál –, hogy amellett, hogy helyes, hogy mindig el 
akarjuk adni a Pick szalámit mint a magyar ízlésnek megfelelő terméket, egy olyan kutatás-
fejlesztést, egy más innovációt kellene a kereskedelembe bevezetni, hogy azt megnézni, hogy 
az a típusú piac milyen ízeket kíván, milyen ízeket szeretne. Ez azt jelenti, hogy menjünk ki, 
és tegnap erre nagyon vevők voltak, és nagyon támogatták az ott lévő feldolgozók, hogy 
mondjuk milyen az ukrán ízlés, milyen az orosz ízlés, tehát ugyanaz-e, mint nekünk a 
paprikás meg sós, vagy inkább savanykás vagy teljesen más, és az ő ízlésüknek megfelelően 
állítsunk elő Magyarországon versenyképesen, mondjuk az ő úgymond színviláguknak – tehát 
a csomagolás szempontjából – megfelelő terméket. Persze eladhatjuk mi a Pick szaláminkat 
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is, mert ez nagyon fontos dolog, de kicsit az exportpiaci igényeket kell igazából felmérni. Egy 
összehasonlítható példa: ma már a vaníliás karikát és a pilótakekszet nem Magyarországon 
gyártják, hanem jellemzően Szlovákiában gyártják, ott felmérték, hogy mi az ízvilág, ott kint 
legyártják, és nekünk eladják. Hát nekünk ugyanezt kell alkalmazni kifelé, hogy az ottani 
ízvilággal sokkal nagyobb volumenben és magasabban feldolgozott szinten tudnánk kivinni 
termékeket. Jellemzően a német kereskedelmi láncokban is vannak a különböző csomagolt 
felvágottak, és a magyar ízeket is felmérték, kikísérletezték, és azokat hozzák be. Nálunk más 
az ízvilág, mint mondjuk Németországban, és ezeket így próbálják nekünk eladni, magasabb 
hozzáadott értékkel. Tehát ebben is szeretnénk kutatás-fejlesztést véghezvinni, de kellenek a 
pluszpiacok ahhoz, hogy el tudjuk adni a termékeinket.  

Nagyon érdekes, hogy Oroszországgal kapcsolatosan az még a szűk keresztmetszet, 
hogy nagyon sok vágóhidunknak viszont nincs meg az orosz piaci akkreditációja. Ahhoz kell 
egy speciális orosz pre-exportpapír, ha ezzel nem rendelkeznek, akkor hiába akarnak, nem 
tudnak beszállítani, és hogy ezeket az akkreditációkat mind Távol-Keletre, illetve mind az 
orosz piacokra minél előbb meg kell tenni, mert hiába próbálkozik a politika pozíciókat 
szerezni ezeken a területeken, ha a feltételek a helyszínen nem adottak, akkor ebben nem 
tudunk továbbmenni. Erre jó példa különben Kína esete is, hogy Kínával kapcsolatban is – és 
ugye nem szabad összekeverni Dél-Koreát meg Japánt, illetve a kínaiakat – teljesen más 
típusú a piac. Ide is tavaly augusztusban jöttek a kínai szakemberek, hogy akkreditálják a 
különböző vágóhidakat, és azért magyar részről az adatszolgáltatás döcög. Tehát lelkesek 
vagyunk, hogy el akarunk adni, de akkor le kell papírozni meg utánamenni, és ha jönnek a 
részletek, abban mindig elveszünk. Tehát itt még van előrelépési lehetőség, hiszen – még 
egyszer – akkor tudunk csak eredményesek lenni a darabszám-növelésben, ha ehhez a 
piacokat is hozzáépítjük, anélkül ez nem megy.  

Amivel még a kutatás-fejlesztésben kell foglalkoznunk, az a magyar genetikai alapok 
tisztánlátása. Volt egy ilyenfajta érzelmi kérdés is – ami, azt gondolom, helyes –, hogy ebbe 
minél több magyar genetikát bevinni. Ezeken a területeken pont az informatikai hiány, az 
információhiány miatt nem rendelkezünk olyanfajta innovációval, mint akár a dánok meg a 
hollandok, akikkel versenyzünk. Az is érdekes, hogy mindig a külföldi hibridekkel 
kapcsolatban vannak fenntartásaink, de amellett, hogy válság van Magyarországon, viszont a 
kocalétszámban a hibridek meg dinamikusan fejlődnek. Mert azt mondja a termelő, hogy én 
nem ideológiai alapon akarom hatékonnyá tenni a telepemet, hanem azt a genetikát állítom be, 
amelyik a legversenyképesebb, és ma a sertéstenyésztés tótumfaktuma a szaporaság. Tehát 
72 százalékban a szaporulat dönti el, hogy versenyképes vagy-e vagy nem. Tehát ma 
jellemző, hogy Németországban, ahonnan nagyon sok hízóalapanyagot hoznak be, ha 12 alatt 
fial a koca, akkor leselejtezik, mert az alatt ők nem foglalkoznak vele, és jellemzően ebben a 
tőkehúsverseny-kategóriában, ha a 28-28,5/anyadisznó malachozamot nem tudjuk hozni, 
akkor nem vagyunk versenyképesek. Ez nem azt jelenti, hogy magyar fajták – és pont van egy 
konferenciasorozat ezzel szeretném majd lezárni –, akár a lapály meg a nagy fehér, azért 
vannak közte, de pár tíz évvel ezelőtt az is külföldi volt, tehát külföldi hibrideket 
honosítottunk, és abból lettek úgymond a magyar fajták, de ezek nyilván alkalmazkodtak a mi 
takarmányozási és a klimatikus körülményeinkhez, hogy ezeknek mindenféleképpen van 
szerepük. Elsősorban a háztáji sertésprogramban gondolunk ezekre, hiszen akár 
továbbhizlalás meg egyéb szempontból is lehet ezeknek mindenképpen jövője. De meg kell 
versenyeztetni az európaiakat meg a magyarokat, de ahhoz viszont nekünk, magyaroknak 
megfelelő szervezettséget kell biztosítani.  

Amiben még kutatás-fejlesztésben szeretnénk fejlődni, az a takarmánykérdés, és ezen 
belül is a fehérjekérdés. Mert sok helyen azt mondjuk, hogy mi amúgy GMO-mentesek 
vagyunk Magyarországon, csak szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy ez így 
helyes, de a takarmányban nem vagyunk GMO-mentesek, mert ugye a szója jelentős része a 
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takarmányozásnak, és ez jellemző módon Argentínából, Dél-Amerikából érkezik. Nem tudok 
olyan telepet, ahol meg mernének esküdni arra, hogy ők csak GMO-mentes szóját használnak 
a takarmányozásban. Tehát biztos, hogy jelen van, ezt ki kell valamilyen szinten váltanunk. 
Erre vannak megoldások, épp Herceghalmon volt egy új magyar búzafaj esetleges bevezetése, 
ami jelentős fehérjetartalommal rendelkezik, és megfelelő hozamot is tud hozni. Hiszen azért 
Magyarországon van szója, csak azt felejtjük el, amikor a magyar szójáról beszélünk, hogy itt 
a szója tud hozni hektáronként mondjuk 2,5 tonnát, és a gazda meg azt mondja, hogy 
2,5 tonnát hozzak ki a szójából arról a területről vagy 8 tonnát kukoricából, akkor kukoricát 
vet el, mert abból többet tud magának megtermelni vagy profitot termelni, mint amúgy meg a 
szójából.  

Tehát erre vonatkozóan is vannak elképzelések, vannak magyar fejlesztések, ezzel 
nagyon komolyan kell foglalkoznunk, illetve ami nagyon-nagyon fontos, az ipari 
melléktermékek, akár a DDG és konkrétan mondjuk a DDGS, aminek magas a 
fehérjetartalma, a DDGS-nek a takarmányozásba való aktív bevitele. Jellemzően a DDG 
többségét ma kivisszük Magyarországról, de szinte mindent kiviszünk Magyarországon. 
Sándortól vettem át egy korábbi beszélgetésből, hogy mi egy primitív gabonaalapanyag-
termelő ország vagyunk, ami négy-öt növényt megtermel, azt elviszi, kiviszi külföldre, és 
igazából nem adunk hozzá nagyobb hozzáadott értéket, de most már a melléktermékből sem. 
Tehát a takarmányozásban a kutatás-fejlesztés nagyon fontos, már csak azért is, mert ugye 
beszélünk arról, hogy magasak a takarmányárak, és a magyarországi takarmányozás 
eltolódott. Korábban olyan 50-55 százalék volt a kukorica alapú hizlalás meg takarmányozás, 
itt most visszament 30-40 százalékra a kukorica, és mellette a kalászosok jöttek fel, azok is 
olyan 30-30 százalékban. Tehát kezd kicsit átalakulni, ami nem baj, csak ezt is nyomon kell 
követnünk, és nem hivatkozhatunk arra a termelésben, hogy magasak a takarmányárak, mert 
ugye az Európai Közösség részeként Magyarországon az élősertés árát a német felvásárlási ár 
határozza meg mindenhol, és ha exportpiacra akarunk menni, akkor nekünk ott 
versenyképesen kell ezen az áron belül termelni. Ha nem tudunk ezen az áron belül termelni, 
akkor nem leszünk versenyképesek sem az exportpiacon, sem a hazai piacunkat nem tudjuk 
megvédeni. Ez be van lőve 1,7 euró hasított súlyra mondjuk egy „E” minőségben, és ehhez 
igazodik mindenki Európában, és nekünk is ebben kell érvényesülni, mert különben nem 
tudunk eredményesek lenni.  

Amiről még szeretnék beszélni: különböző integrációs programokat vizsgálunk. Ugye 
két hónap alatt nem ért véget az egész program aktualizálása, hanem igazából miniszter úr azt 
kérte, hogy legyen ennek egy ilyen felvezető része. Magának a programnak a felvezető része 
azt jelenti, hogy négy tanácskozás lesz. Megkapták az egyik tanácskozás, illetve konferencia 
meghívóját, mely április 24-én Keszthelyen lesz az egyetemen, lesz egy Kaposváron, 
Gödöllőn és Debrecenben, és kérte miniszter úr, hogy az OMÉK-ra legyen meg a komplett 
program, hogy konkrétan akár az integrációs programoknál, akár az egyéb kutatás-
fejlesztéseknél mi az az eredmény, amiről már tényleg nem csak beszélünk, hanem aktívan, a 
gyakorlatban is elkezdjük ezeket használni, illetve alkalmazni.  

Itt azért mondanám, hogy az integrációs programoknál jelen pillanatban vizsgáljuk a 
háztáji integrációkat, ezen belül is többfajta integráció van: kocaintegráció, nagysúlyú hízókra 
vonatkozó integráció. Itt jellemzően a feldolgozókat is szeretnénk ebbe bevonni, hiszen a 
feldolgozónál van egyedül bevétel, a feldolgozóig csak kiadás van ezen a termékpályán, 
hiszen mindenhol csak pénzt kell beletenni, és a végén jön csak vissza, és ugye ez a 
bizalmatlanság most a feldolgozók és a termelők között azért elég komoly problémát jelent. A 
kormány nagyon sokat tesz Gyulával kapcsolatban, úgy néz ki, hogy a Kométa is tisztázódott, 
hogy Pápa hogy áll, azt most nem tudom pontosan, vannak információk, de nyilván a pápaiak 
ezt jobban tudják, hogy itt mi lesz a végeredménye az egyeztetésnek. Tehát feldolgozók 
nélkül a sertéságazatot nem lehet életben tartani, tehát ezt a részt is mindenféleképpen kell 
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majd tisztázni, majd a feldolgozókról is mondanék egy-két dolgot. Tehát vannak a különböző 
integrációk, vannak modellek tenyésztelepekre, hiszen az sem megy, hogy van egy telep, és 
azon a telepen belül ott van minden, hanem szakosított telepek kellenek, és mindenhol a 
legjobb minőséget és a legnagyobb hozamot kell hozni. Mert ha nem vagyunk 
versenyképesek, akkor… Tehát ideológiai alapon Európát nem érdekli, hogy mit csinálunk a 
jószággal, őket csak az érdekli, hogy versenyképesek legyünk, mert e nélkül nem tudjuk a 
belső piacokat sem megvédeni. 

Azt gondolom, a háztáji programban nagyon nagy lehetőség van akár a foglalkoztatás 
szempontjából, illetve amennyiben megvan a termelői szándék meg a kapacitás a vidéki 
településeken, akkor itt nem egy szabadjára engedett és véletlenül sem szociális alapon lévő 
háztáji programot csinálunk a sertés esetében, hanem mindenféleképpen olyan integrációt, 
ahol ellenőrzötten megy ki a malac, a takarmányozás is ellenőrzött, utána egységes a 
felvásárlás és az értékesítés. Én itt nagyon sok jó lehetőséget látok, az agrárkamarával 
együttműködve, az ő szakmai hátterével ezt beintegrálni egy ilyen agrárkamara meg a VM 
közötti együttműködésbe. Majd Balázst is szeretném kérni, hogy erről nyilván majd 
egyeztessünk, mert szerintem ez egy tipikus agrárkamarai dolog, ebben nagyon komoly 
szerepet tudna játszani.  

Az integrációval kapcsolatosan a nagy takarmányos cégek abszolút partnerek 
lennének, erre vonatkozóan is voltak már egyeztetések, illetve nagyon sok szereplővel – a VM 
javaslatára – egy együttműködési megállapodást is kötünk, amelyben együttműködnek a 
kormány sertésprogramjában. Hiszen nem a sertésprogramot akarjuk mi az ágazatra úgymond 
rányomni, hanem magunkkal húzzuk az ágazati szereplőket, hiszen az alulról jövő integrációk 
ma már nem életszerűek, hanem föntről jövő integrációt kell kezdeni, és ehhez partner kell, 
aki együttműködő, társadalmasítanunk kell ezt a programot, ebben végzünk még nagyon sok 
munkát.  

A feldolgozóiparról még annyit, hogy nagyon széttagolt. Beszéltem arról, hogy 
gyakorlatilag nincs együttműködés, ez a feldolgozóiparra abszolút jellemző, és nem tudnak 
versenyképesen tárgyalni az élelmiszerláncokkal. Sőt magyarosan előfordul az, hogy 
odamegy három-négy nagy magyar feldolgozó, ad egy ajánlatot a láncnak, és utána próbálnak 
megegyezni, majd utána viszont egyenként az egészet felborítják. Tehát igazából nem tudják 
a maguk versenyhelyzetét sem erősíteni, és a külföldiek pedig folyamatosan szállítják be a 
különböző termékeket. Az is jellemző, a feldolgozóiparunkra, hogy mindenki mindent csinál. 
Úgy tudom, hogy Pápán is valami horribilis termékskála van, nagyon sokfajta terméket 
csinálnak, és ugyanez igaz a többi feldolgozóra, de igazából egyik sem versenyképes, tehát 
ahelyett, hogy kevesebb lenne, és nem egymást kiütnék, hanem a piacot valamilyen szinten 
felosztanák, így lehetne hatékonyabban beszállítani ezekbe a láncokba. Mert nem tudják 
kiszolgálni ilyen volumenben és állandó minőségben a láncokat, és azoknál a hagyományos 
magyar termékeknél, például a májasoknál, illetve a különböző téliszalámi típusú termékeknél 
meg egy az egyben gyakorlatilag szinte csak külföldi alapanyagból dolgoznak – vagy nagyon 
jelentős a külföldi alapanyag – elsősorban azért, mert Magyarországon nincs elegendő hús. 
Ha kevés a létszám, kevés a nagysúlyú jószág is, és akkor ezt olyan országból kell behozni, 
ahol ehhez megvan a megfelelő minőségi háttér.  

Az is nagyon érdekes, amikor beszélünk a termelővel, azt mondja, hogy az a 
legnagyobb probléma, hogy neki alacsony árat fizet a feldolgozó. Ha beszélek a 
feldolgozóval, ő azt mondja, neki az a problémája, hogy neki lánc fizet nagyon alacsony árat. 
Tehát mindenki elkeseredett ebben az egész rendszerben, és ha tényleg lenne egy megfelelő 
együttműködés, akkor azért lehetne fölfelé tolni ezeket az árakat. De azt gondolom, hogy a 
termelői ár az beállt, tehát a német árat el kell fogadnunk, ezen kár duzzogni meg a gabonáról 
beszélni, a német árra be kell állni, és onnantól kezdve viszont a feldolgozóknál is valamiféle 
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együttműködést vagy valami szakmaközi szerveztet kellene létrehozni, ahol tényleg nem 
egymást kiütve, hanem egymást erősítve próbálják a pozícióikat megszerezni.  

A technológiai fejlesztéseknél arra kértek támogatást, és a 2,6 milliárdból talán lesz is 
erre forrás, illetve egyéb források is, amelyek mondjuk az exportpiacon – hiszen, még egyszer 
hangsúlyozom, ilyen sertéslétszám-növekedés exportpiac nélkül nem megy –, tehát ott kell 
fejleszteni a feldolgozóknak, hogy a csomagolástechnikában, illetve hosszabb szavatossági 
időt tudjanak adni a termékeiknek. Szinte minden piacon az a probléma, hogy a rövid vagy 
nem megfelelő szavatossági idő miatt nem tudnak olyan versenyképesek lenni, ezért ebben 
kértek segítséget, hogy a technikai fejlesztéshez esetleg itt legyenek még források.  

Még annyit szeretnék, hogy a legtöbb problémát, amit eddig tapasztaltam, függetlenül 
attól, hogy termelői vagy feldolgozói rész, a környezetvédelmi hatóságokkal való 
együttműködés, illetve nem együttműködés. Tehát én is azt javasoltam miniszter úrnak, hogy 
tekintsünk át bizonyos szabályokat, és amikor arról beszélünk, hogy mondjuk európai uniós 
irányelvek, akkor sosem tudjuk, hogy mi a minimum. Tehát mintha mindig csak maximuma 
lenne ennek az irányelvnek, és épp, amikor a trágyakezeléssel kapcsolatosan hívtunk össze 
egy egyeztetést, ahol nyilván felkészült, kiváló szakemberek mondták el a véleményüket, de 
bármit mondtunk a trágyával kapcsolatosan, egyöntetű hullámzásban csak mindenre nemmel 
tudtak válaszolni. Szerintem ez önmagában nem elfogadható dolog, hogy a trágyát – 
függetlenül attól, hogy milyen jószágtól is van – veszélyes hulladéknak tekintjük. Tehát 
minden, ami trágya, az veszélyes hulladék, és ami megint egy anomália, a nitrát-
nitritérzékenység, ami a területekre vonatkozik. Ma Magyarországon az előírások alapján az 
egy hektárra kijuttatható hatóanyag mértéke 170 kilogramm/hektár. Amúgy ennyit nem 
juttatunk ki, hanem olyan 60-80 kilogramm/hektár mértékben juttatunk ki hatóanyagokat, és 
ennek ellenére ez a nitrát-nitritérzékenység folyamatosan bővül az országban.  

Gyakorlatilag az állattartó telepeket így teljes egészében ellehetetlenítjük, míg ezzel 
párhuzamosan Dániában ez az adat 250 kilogram/hektár hatóanyagot jelent, abban a 
Dániában, ahol nem 3 millió sertés van, hanem 26 millió sertés, abban a Dániában, ahol a 
termőréteg 60 centiméter, utána mindenféle köves rész van, ellentétben velünk, ahol két-
három méter a termőréteg. Tehát nincs logikája az egésznek, és az sem igaz különben, hogy 
Dániában kiviszik a tengerre a trágyát – mert ilyen információ is volt –, hanem ott elhelyezik 
megfelelő agrotechnikával, és itt a magyar szabályozás meg lehetetlenné teszi gyakorlatilag 
az állattelepek bővülését, pont a trágyakezelés miatt. Tehát ezt is vizsgáljuk, hogy ezt hogyan 
lehetne adott esetben liberalizálni vagy esetlegesen enyhíteni ezeket a fajta hatósági 
eljárásokat.  

Az is még érdekes tanulság a következő időszakra, hogy ha jól tudom, az ÁTK I. 
pályázatoknál ilyen trágyakezelésre lehetett pályázni, és ez a következő, 2014-21 időszakra 
nézve tanulság, hogy ha jól emlékszem, az ÁTK I-nél jellemzően trágyakezelésre lehetett 
pályázni, az ÁTK II-nél meg technológiára. Javaslom, hogy ezt majd fordítsuk meg, tehát 
először technológia, és utána a technológiából kiderül, hogy milyen trágyakezelés kell. Tehát 
sok telep üresen ott áll, hogy 500 millióért a hígtrágya- és mindenféle trágyakezelési 
technológiát ott tartottak, és utána ez az egész telep működését felborította. Sok esetben nem 
is használták azokat az infrastruktúrákat, amiket megépítettek, tehát nem logikusan lett 
fölépítve. Tehát először legyen a technológia, és utána a melléktermék-kezelés, nem fordítva, 
tehát ugye ez bizonyos értelemben változhat.  

Úgyhogy végezetül – nyilván, ha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolok – még 
egy téma, ami még lesz, a konferenciák. Tehát kezdünk Keszthelyen, lesz Gödöllőn, ott 
elsősorban a húsminőséggel, a kisebb üzemekkel meg a magyar fajtákkal kapcsolatos 
lehetőségeket vizsgáljuk. Ezeket mindig az adott egyetemek tematizálják, de ugye a 
húsminőség is fontos kérdés lesz, illetve a kutatás-fejlesztés a korábban említett 
termékköröknél. Illetve lesz még egy Debrecenben, ami csak a mangalicáról szól, hiszen a 
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mangalica is fontos része a sertésprogramnak. Nyilván azért is, mert ugye ez az igazi, 
úgymond magyar sertésfajta, és sokkal több potenciál van benne, főleg az exportpiacon, mint 
amit eddig kihasználtunk, és itt a mangalicánál azt is figyelembe kell venni, hogy a magyar 
tenyésztésen belül is még sokkal több potenciál van. Az Európai Uniótól a génmegőrzéssel 
kapcsolatosan – ugye három mangalicafajtánk van – mangalicafajtánként 15 ezer anyakocára 
kapnánk támogatást génmegőrzés céljából. Jelen pillanatban a szőke mangalicából állunk 
legjobban, ott 6 ezer – úgymond – tenyészkocánk van, a többinél sokkal kevesebb. Tehát ha 
csak a génmegőrzési részét nézzük, akkor termelői oldalon még jellemzően akár háztáji vagy 
kisüzemeknél is lehetne, több potenciál van még ezzel foglalkozni, és ehhez európai uniós 
pénzeket is lehetne kapni. Az más kérdés, és majd ebben nyilván – bízom benne –
Debrecenben kompromisszum lesz, hogy ha árutermelés van, hogyan viszonyítunk a 
mangalicánál. Tehát a 100 százalék mangalica, vagy adott esetben keresztezett mangalica. 
Ugye ott a nagyobb hozam, a szaporaság és a gyarapodás szempontjából a mangalicások 
között van egy kis – úgymond – szakmai vita, de én azt mondom, hogy ebben meg lehet 
találni azt, mondjuk egy spanyol példára, hogy például mi a 100 százalékban mangalica, meg 
mi a mangalica, és majd a piac eldönti, hogy melyiket vásárolja meg és milyen módon.  

Végezetül még a sokat emlegetett 2,6 milliárd forint, ami a költségvetésben elő van 
irányozva. Szeretném tisztázni és a tisztelt képviselőtársaim figyelmét is felhívni, hogy abban 
segítsenek, ha ez kommunikációban előfordul, hogy a sertésprogramot nem ebből próbálja a 
kormány meg a VM megvalósítani. Ezt a 2,6 milliárd forintot egy kicsit az ellenzéki média is 
eltorzította, hiszen tudjuk, hogy ebből nem lehet megoldani a magyar sertés helyzetét, ez 
bizonyos szegmensnek ad segítséget. Hiszen ha belegondolunk abba, hogy a sertéságazat 
megsegítésének a programjába beletartozik az, hogy a kormány felelősséget vállalt Gyulán, 
felelősséget vállal Pápán és a Kométánál, ez önmagában sok milliárd forint, azt hiszem, Pápán 
1,5 milliárd körül, Gyulán 1,7 milliárd, 2 milliárd plusz az MFB 2 milliárdja, tehát 2+2 
Kaposváron. Tehát ha ezt összeadjuk, ez önmagában 5-7 milliárd forint. Az állatjóléti 
támogatás még 7,2 milliárd forint, a háztáji programra 5 milliárd forintot költhetünk el, 
aminek egy része akár sertésre is mehet. Ez a 2,6 milliárd forint – az allokációja nagyjából 
meg is van – elsősorban azokat a kereteket feszegette, amiről már beszéltem. Tehát a kutatás-
fejlesztés, a sertéstenyésztéshez kapcsolódó központi beruházások finanszírozása, egy 
központi mesterséges termékenyítő állomás, illetve teljesítményvizsgáló állomás, ami, azt 
gondolom, szükséges, egy sertéseredet-igazolási rendszer, a hatósági nyilvántartás hátterének 
a fejlesztése – ugye az elsők között beszéltem erről az informatikai rendszerről, hogy 
egyáltalán mennyi sertés van, és hogyan lehetne a nyomon követést ebben véghezvinni –, a 
bel- és külpiaci marketingtevékenység, a mangalicatenyésztéshez kapcsolódó termelői és 
egyesületi támogatások, valamint a különböző, úgymond szervezetek közötti együttműködés 
kialakítása és annak összhangba hozása, szakmai kiadványok, szaktanácsadások támogatása, 
valamint bizonyos szintű sertésfeldolgozó üzemeknél lehetőség van elsősorban 
csomagolástechnika, illetve olyan high tech technika fejlesztésére, ami már nem egy új 
beruházás meg telepépítés, hanem egy meglévőnek mondjuk a finomítása azért, hogy 
kereskedelmi szempontból a piacon jobban tudja értékesíteni a termékeit, és ehhez évente 
legalább ennyi összeg meglesz. 

Tehát összességében a sertéságazatot figyelembe véve éves szinten erre több tíz 
milliárdot fordít a kormány, és azt gondolom, hogy ha a már említett problémák tisztázódnak, 
kialakulnak az együttműködések, akkor van esély arra, hogy lassan, de biztosan elinduljunk 
újra egy egészséges irányba. Az elmúlt 20 évben az ágazat magára lett hagyva, és 
gyakorlatilag ez meg is látszik rajta.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ha bármilyen kérdés van, nagyon szívesen 
válaszolok.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint ahogy jeleztem, ilyenkor a bizottság tagjainak 
adunk szót észrevételek, kérdések megtételére. Legkésőbb háromnegyed egykor be kellene 
fejeznünk az ülést, így kérem mindenkitől a célszerű kérdésfeltevést, hogy erre esetleg még a 
biztos úr reflektálni tudjon, ha olyan kérdés is felmerül.  

Gőgös Zoltánnak adok szót.  

Hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm itt, a 
szülővárosomban a bizottságot. Kérdezték a lányok, hogy kell-e parkolójegy, mondtam, hogy 
nem.  

Az elején mondta Sándor, hogy sokat foglalkoztunk állattenyésztéssel. Ez igaz, de 
azért azt tudni kell, hogy a falusi háznál a disznó az asszonymunka volt mindig, tehát amikor 
vágni kellett, akkor jelentek meg a férfiak ennek a környezetében. De ez csak inkább a humor 
része volt.  

Az elején hadd mondjam azt Pistának, hogy itt a pályázatok kapcsán mondta, hogy 
rossz volt a sorrend. Az ÁTK-nál nem az volt a baj, hogy elment az eszünk, hogy miért 
trágyakezelést írtunk ki, hanem az, hogy ha két éven belül nem lett volna megcsinálva a 
telepeknél a trágyakezelés, akkor bezárták volna mindet. Ez volt az európai uniós előírás, és 
ezt lehetett persze húzni-halasztani, csak sokáig nem. Úgyhogy most tényleg van olyan 
helyzet, hogy kiváló trágyakezelés van valahol, csak nem érdemes benne dolgozni, mert a 
technológia rossz. A következő három program már nem erről szólt nyilván, hanem már a 
technológiai fejlesztésről.  

Amikor maga a program megjelent, akkor jeleztem több helyen is, hogy ez egy 
életszerű, és szerintem jó vitaanyag maga a sertésprogram, ami kiadásra került. Szerintem van 
benne azért sok nosztalgia meg illúzió, de ami a tartalmi része, hogy mik a beavatkozási 
területek, azt gondolom, az rendben van. Itt szóba került ez a forrás, nyilván a 2,6 milliárd 
elég, ha euróban van – tehát magára az ágazatra –, úgy gondolom, tehát valahol ezt kell majd 
mérlegelni, hogy ha komolyan gondoljuk, akkor nagyjából ez a forrásigénye. De amitől én 
nagyon óvnám magunkat, hogy ne keltsünk vidéken olyan fölösleges illúziót, hogy itt újra 
5 millió disznó lesz a házaknál. Ugyanis nem erre megy a világ, és Magyarország sem erre 
fog menni. Ha valaki megnézi, hogy a korábbi 9 millió disznó hogyan oszlott el, akkor 
4 millió volt nagyjából a szakosított telepeken és 5 millió a háztájiban, és hogy hogyan 
csökkent le, akkor körülbelül felére csökkent a szakosított telepeken, és tizedére a háztájiban. 
Nem hiszem, hogy meg lehetne tízszerezni a jelenlegi állatállományt úgy, hogy a 
lakókörnyezetben legyen a sertéstartás.  

Úgy el tudom képzelni a háztáji gazdálkodást, hogy szervezett módon, akár régen 
elhagyott, régebbi kapacitások felújításával és újraindításával vagy szövetkezeti, vagy 
közösségi módon, de azt, hogy háznál bármilyen integrációban is sertés legyen, ezt, ne legyen 
igazam, de nem tudom elképzelni, bármilyen rendeletet is hozunk az állattartás segítésére. 
Ameddig minden háznál volt állat, és mindenhol volt légy meg büdös, akkor ez nem volt 
gond, de most már nem ez a helyzet. A faluba kitelepült lakosság egy része hétvégi lakos, és 
meg fogják fúrni, bárkinek bármilyen jó ötlete is lesz. Sajnos én ezt látom a magyar 
valóságnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet közösségi módon meg integrációban 
sertéstartást fejleszteni, csak annak a tetejét, a feldolgozó részt kell szerintem először valahol 
rendbe tenni. Az áfa jó ötlet, gyorsan meg lehet ezt oldani, Pista, bent van az áfacsökkentési 
javaslatunk, hozzá kell írni ezt a három tételt, és meg kell szavazni a parlamentben egy nap 
alatt, gondolom, mindenféle Házszabálytól való eltéréssel megoldható.  

Tehát nem kell ezen sokat gondolkodni, de önmagában az, hogy a félsertés, az 
élősertés meg a takarmány áfáját levisszük 5 százalékra, semmit nem old meg a 
feketegazdaságból. Ugyanis onnantól kezdve a tőkehús ugyanúgy feketén fog menni, és az a 
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sokkal de sokkal veszélyesebb és nagyobb tétel. Tehát ott kerüli meg igazán. Meg azért azt 
szeretném mondani, hogy a fordított áfát a takarmánynál azért volt muszáj betenni, hogy ne 
menjen tönkre az összes disznótartó likviditás miatt. Az önmagában javulást nem hozott volna 
a likviditási helyzeten, mert a bevételkiesést meg hozta volna az élősertésnél nem 
felszámítható áfa. Tehát azért ezt lássuk tisztán, azért az nem lett volna akkora csodaszer. 
Segíthetett volna sok mindenben, én is sajnáltam, hogy ezt nem sikerült bevezetni, de azért 
erre vigyázni kell, hogy tényleg ne így legyen. 

A hatósági ügyeket rendezni kell. Nekem több jelzésem volt a napokban, és úgy tűnik, 
valami meg is mozdult, hogy állattartó-telepi beruházások fognak elmaradni azért, mert van 
olyan hatóság – többek között a Győr megyei, a Fejér megyei környezetvédelmi hatóság –, 
ahol egy éve nem mozdulnak előbbre az ügyek. Erre most azt hallottam vissza, hogy kicsit 
megmozdultak. Nem lehet így dolgozni. Lejárnak beruházási határidők, már nem tudom, 
hányadszor kell módosítani az MVH-nál a határidőket azért, mert a hatóság nem hajlandó 
igent vagy nemet mondani. Akkor mondja meg, hogy nem. Az is egy mondás. De az, hogy 
húzza az időt, és a 45 napos határidő, ami a Ket.-ben van, az most már 180 napos, így nem 
működik. Tehát biztos, hogy ezt helyre kell tenni. 

Úgy tudom, hogy nem nőtt a sertésállomány, sőt a kocalétszám csökkent, ami 
körülbelül 250 ezres további csökkenést eredményezhet hízóban. Én azért azzal is óvatos 
lennék, hogy a támogatási rendszert hogyan alakítsam át. Nem tudom, hogy a tenyésztéságon 
tudunk-e akkora beruházásokat végrehajtani, hogy azonnal – mondjuk nagyon rövid idő alatt, 
azért a 2017 nagyon közeli időpont – azt a tenyészalapanyagot helyből tudjuk-e csinálni, ami 
a megnövekvő igényhez kell, amennyiben jó piaca van a végterméknek. Tehát azért ezzel 
óvatosabb lennék, és azt is látni kell, hogy a legtöbb telepet, amit most bezártak, nem a 
hizlaldák állapota, hanem inkább a tenyésztési oldal állapota miatt zárták be, itt a környékben 
is így van. 

A másik, hogy olyan célirányos pályázatokra hívnám fel a figyelmet, amivel talán 
ezeket a telepeket is újra lehetne indítani, itt a térségben is van olyan, ami bezárt – nagy cég is 
–, vagy pedig ez a másik, hogy tényleg olyan telepet kell csinálni, ami a világszínvonalnak 
megfelel, de azok nagy pénzek. Tehát egy komoly telep létrehozása önmagában annyiba 
kerül, mint amennyi most ebben a kasszában van. Én is azt gondolom, hogy ezt az ideológiát 
el kell felejteni, mert ugyan most nincs köztünk zöld képviselő, aki állandóan támadta ezeket 
a százezres kibocsátású telepeket, de, kedves barátaim, vagy nagyjából ebbe az irányba 
indulunk el, vagy nem lesz disznó. Mert ugye itt ez a két lehetőség van, szerintem köztes nem 
nagyon, mert a világban nekünk azzal a termelői körrel kell versenyezni, ahol már ilyenek 
vannak, és olyan előállítás van, ami mellett a mi népi kohóink nem lesznek versenyképesek, 
ha ezt nem látjuk így. Mert szerintem nagyon nagy hiba lesz, ha megint rossz irányba toljuk 
el. 

Az integrációra visszatérve: szerintem nem fog menni az elején anélkül, hogy valami 
állami garancia ne legyen a tetején. Mert lehet integrálni, de most már nem fogadják el a 
húsfeldolgozók meg az üzemek garanciáit például a takarmányos cégek. Mert itt ezen akadt 
meg. Itt, Pápán nagyon komoly integráció volt, 60 ezres darabszámmal, csak mikor eljutott 
oda a probléma, hogy likviditási gondjai lettek a cégnek, onnantól kezdve a takarmányos cég 
nem vállalta, nem fogadta el a gyár garanciáját, magyarul: még a malacot ki is rakta volna, de 
nem lett volna takarmánybiztosítás – mondjuk előlegként –, hogy a végén meg majd 
elszámolunk. Tehát e mögé szerintem az államnak addig, míg ez a rendszer be nem járódik és 
be nem áll, mindenképpen be kell állnia. Aztán utána majd lehet ebből kivonulni, csak az 
elején mindenképpen foglalkozni kell ezzel.  

Tehát arra bíztatnálak benneteket, hogy tényleg menjen tovább ez a történet, de azért a 
sok-sok illúziókeltés meg nem kellene, tehát valahol azért a valóságból meg a realitásból 
induljunk ki. Meg azért még egy dolgot szeretnék mondani: most, jelenleg a sertésállomány 
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nagyjából 70 százaléka – lehet, hogy már több – társas cégeknél van. Amennyiben a földügyi 
helyzet továbbra is ilyen lebegtetett meg bizonytalan marad, meg hát továbbra is ősellenségek 
lesznek, akkor nem lehet arra számítani, hogy itt érdemi növekedés legyen a sertéslétszámban. 
Sőt meg fognak szűnni, tehát be fognak zárni. Mert ahhoz fog nyúlni először, ami neki a 
legkevésbé nyereséges, és időben sokkal gyorsabban föl lehet számolni egy disznótelepet, 
mint egy szarvasmarhatelepet.  

A magyar termékügyről egy mondat, és utána be is fejeztem. Azért az nem biztos, 
hogy annyira jól sikerült ez a törvényünk, ahol a Coca-cola magyar termék, a Pick szalámi 
meg nem. Értem, hogy erre nagyon vigyázunk, hogy akkor a beltartalom szempontjából 
vizsgáljuk, merthogy a Coca-cola 97 százaléka víz, hát nyilván ott fúrták a kutat, az magyar. 
Az, hogy a Pick szalámiba meg nem tudunk tenni nagysúlyú állatot, mert a technológia azt 
követeli meg, az meg a rendszer hibája, de azért ez nekem igen furcsa volt, amikor azért 
büntettek meg nagyáruházat, mert a Pick szalámit magyar termékként forgalmazta.  

Tehát bíztatnám a kormányt, hogy ezt a programot tényleg vegye komolyan, és ne 
csak a PR meg a reklám szintjén, letisztítva az illúzióktól, és akkor ebben szerintem lehet egy 
konszenzus, de az áfánál meg arra, hogy ne hagyjuk magunkat – az ágazat – meggyőzni, hogy 
önmagában ennek a három terméknek az áfacsökkentésével a problémát kezelni lehet. Nem 
lehet. Tehát a teljes élelmiszer-ipari, a magyar termékeket segítő áfacsökkentés kell a 
feketegazdaság ellen. Tehát ebben legyünk következetesek, és próbáljuk ezt keresztülhajtani, 
mert szerintem onnan indul az egész.  

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Remélem, az amerikai barátaink figyelme nem terjed ki a mi bizottsági 

ülésünkre, ahol az hangzik el, hogy a Coca-cola magyar termék. (Gőgös Zoltán: Pedig így van 
besorolva.) Csak esetleg a besorolás rendjében ez a képtelenség is előállhat. (Gőgös Zoltán: 
Most az. Megkérték rá, és megadjuk.) Igen, de tartok tőle, hogy a logója és az imázsa s a többi 
mégiscsak Amerikához kötődik ebben az esetben, és nem hiszem, hogy átalakul piros-fehér-
zöld trikolóros csomagolóanyagba burkolt termékké a közeljövőben.  

De félretéve, ezt polémiának szántam. Győrffy Balázs!  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a 

bizottság tagjait és jelenlévőket is. Köszönöm a bizottságnak, hogy megértést és pozitív 
hozzáállást tanúsított a kihelyezett ülés vonatkozásában. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt, 
Pápán és környékén a sertéságazatról érdemi szó essék, hisz az ország egyik legjelentősebb 
feldolgozója működik itt, a településen, ami nyilván nem csak magát a feldolgozást jelenti, 
hanem az ehhez kapcsolódó alapanyag-előállítást is, és a gyár sorsa és egyáltalán a magyar 
húságazat sorsa a környékbeli termelők mindennapjait és a jövőképét is érdemben 
befolyásolja.  

Néhány gondolatot gyorsan, mert nem szeretném másoktól elrabolni az időt, de 
szeretnék reagálni. Az áfa kérdése nagyon érdemi és érzékeny területe az egész magyar 
mezőgazdaságnak. Szeretném jelezni és egyben bejelenteni, hogy az Agrárgazdasági Kamara 
az illetékes hatósággal, tehát a NAV-val nagyon előrehaladott tárgyalásokat folytat egy szoros 
együttműködés vonatkozásában, melyben szeretnénk együttműködni kifejezetten a határon 
átnyúló utaztatás vonatkozásában, mivel adott esetben nem is a termék utazik, csak a papír 
vagy talán most már az sem. A probléma mindenki előtt ismert, itt százmilliárdos 
nagyságrendről beszélnek éves szinten, amivel a magyar költségvetést, és megjegyzem, 
közvetett módon a becsületesen adót fizető termelőket is – ide beleérthetjük az élelmiszeripart 
és a mezőgazdasági termelőket is – ennyivel rövidíti meg ez a gazembercsapat, talán nem 
túlzó a szóhasználat. Itt már összeállt egy tervezet, amit szeretnénk majd a megfelelő 
döntéshozatali szintre eljuttatni, ennyivel szeretnénk segíteni, talán nem is közvetve, hanem 
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közvetlen módon a sertéságazat és minden egyéb más ágazat problémáinak megoldását. 
Hiszen az egy érdemi lehetőség, ha csökkentjük a hús áfáját, de valahol biztosan meg fog 
jelenni – és ebben egyetértek Gőgös alelnök úrral – az a 27 százalékos áfa, ami érdemi 
profittal kecsegteti azokat, akik erre iparszerűen ráálltak.  

A teljes termékpálya összefogása, amiről Horváth István is pozitív képes festett, hogy 
valóban akkor van érdemi előrelépés, ha a termékpálya különböző szereplői össze vannak 
kapcsolva. Itt hadd emeljem ki, hogy az új kamarai rendszer nem véletlenül alakult úgy, 
ahogy, és nem véletlen, hogy a köztestületnek tagjai lettek az élelmiszer-ipari feldolgozók és 
az importanyag-beszállítók is. Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez egy olyan 
futóverseny, ahol gumikötéllel össze vannak kötve ezek a szereplők, és hiába szeretne az 
egyik gyorsabban futni a másiknál, egy darabig talán sikerül is neki, de előbb-utóbb a 
gumikötél kifejti az áldásos hatását, és visszarántja maga mellé. Tehát ez egy olyan ágazat, 
ahol az előrejutás sebességét mindig a leglassabbnak a sebessége határozza. Ezért nagyon 
fontos, hogy komplex módon gondolkodjunk erről a rendszerről. 

A háztáji rendszerről is szó esett, ebben azért Gőgös képviselőtársammal ellentétben 
én látok nagyon komoly lehetőségeket. Ebben mi érdemi segítséget is szeretnénk nyújtani. A 
kamara részéről megfogalmazódott az az igény, hogy a tanácsadói, szaktanácsadói hálózat 
széttagoltságát érdemes volna megszüntetni, és egy jól működő struktúrát kialakítani. Vannak 
olyan nyugat-európai országok, amelyek nálunknál kevesebbet költenek ilyen célokra, és 
sokkal nagyobb hatékonysággal képesek a saját ágazatukat segíteni. Ezért lobbiztam és a mai 
napig is lobbizok amiatt, hogy ha létrejön egy háztáji agronómushálózat, az ne külön, 
elkülönült rendszer legyen, hanem legyen integrálva a kamarai tanácsadói rendszerbe. 

Végezetül néhány dologban hadd szúrjak oda Gőgös képviselőtársamnak, talán nem 
okozok meglepetést ezzel. Képviselő úr, 2,6 millió forint lesz most elkülönítve… (Gőgös 
Zoltán: Milliárd.) Bocsánat, milliárd forint lett elkülönítve erre a célra. Ezzel lehet 
polemizálni, hogy ez euróban mennyivel jobban hangzana, de felhívnám képviselő úr 
figyelmét arra, nem emlékszem, hogy az előző kurzus idején bármilyen forrás erre el lett 
volna különítve, sőt, ha visszaemlékszünk Szanyi államtitkár úr áldásos tevékenységére, jó 
néhány vágóhidat sikerült bezáratni ebben az országban, amelyek lehet, hogy most, adott 
pillanatban, amikor növelni szeretnénk a teljesítményeket, hiányozni fognak. (Gőgös Zoltán: 
Azok biztos nem. – Elnök: Azok már nem.) Hát már biztosan nem, de az biztos, hogy akkor 
sikerült jó néhány család elég rendesen a padlóra lökni mindenféle félrefordítások meg 
értelmezhetetlen jogszabályok miatt. (Közbeszólások.)  

Végezetül a földkérdésben azért arra hívnám fel a figyelmét a jelenlévőknek – a 
képviselők úrnak pedig különösen –, hogy a nagyüzem és a versenyképesség nem szinonim 
fogalmak. Ha az lenne, akkor Európa már megbukott volna.  

Köszönöm szépen. (Suhajda Krisztián: Így is közel van hozzá.) 
 
ELNÖK: Döntsük el, hogy kinek drukkolunk, hogy az Unió talpon maradjon vagy 

bukjon, mi legyen. (Közbeszólások.) A Jobbiknak erről markáns véleménye van 
természetesen.  

Meg is adom a szót Magyar Zoltánnak.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait, illetve az érdeklődőket. A Jobbik is köszöni, hogy lehetőség 
van itt erre a kihelyezett bizottsági ülésre. Remélem, hogy gyakrabban lesz erre példa, mert 
úgy gondolom, szükség lenne az ország más területén is egy kicsit nagyobb figyelmet 
szentelni egy-egy ágazatnak vagy egy-egy problémának.  

Egyrészt szomorúan hallottam a beszámolóból, hogy milyen problémák vannak az 
ágazatban. Nyilván ezzel mi is tisztában vagyunk, ugyanakkor hát három év eltelt a 
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kormányzásból, és ha mást nem, akkor legalább azokat a problémákat már meg kellett volna, 
amelyek egyszerű jogszabály-változásokkal megoldhatók lettek volna. Néhányat felírtam ezek 
közül: a bizalmatlanság az ágazat szereplői között, nincs együttműködés, szétesőben van az 
ágazat – ilyen kifejezések hangzottak el képviselőtársunktól, és ha a kormány ezekkel 
tisztában volt eddig is, akkor nem értem, miért három évvel a kormányváltás után kell ezekről 
most így első körben beszélgetnünk. Nem fizet időben az állam, vagy éppen a trágyakezelés 
túlszabályozottságával kapcsolatban is egyszerű kormányzati intézkedések elegendők lehettek 
volna, hogy legalább mérsékeljük a most meglévő problémákat. 

A feketekereskedelemmel kapcsolatban pedig arra lennék kíváncsi, hogy a kormány 
milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni. Szomorúan hallom, hogy a Európai Unióval 
szemben ezt a harcot nem kívánja továbbvinni, mert úgy gondolom, érdemes lenne. Tehát ha 
ennyi előnye van ennek a fordított áfának, akkor nem értem, hogy miért nem próbáljuk meg 
az igazunkat megvédeni akár a bíróságon is. Én nem futamodnék meg ilyen hamar ettől a 
dologtól az EU-val szemben. 

Egyébként magával a koncepcióval meg a beszámolóval egyetértünk, és igényes 
anyagnak tartjuk így első olvasásra is, csak – ahogy mondtam – inkább azzal van problémánk, 
hogy három évet megint elvesztegettünk, illetve rendkívül szomorúnak tartom, hogy az önök 
saját beismerése szerint is csak egy 10 százalékos sertéslétszám-emelkedést tudnak évenként 
elképzelni, ami reális lehet. Úgy gondolom, az ágazatból ennél sokkal több is kihozható 
fenntartható módon is. Tehát erre vonatkozóan is majd várnánk valami választ, hogy ez a 
szám azért korábban a kommunikációban jóval nagyobb volt, a növekedés üteme és a végcél 
is jóval nagyobb volt.  

Összességében újra el kell mondanunk, mint annyi hasonló helyzetben, hogy amíg az 
élelmiszer-önrendelkezést hazánk nem éri el, amíg nem tudjuk azt elérni, hogy az élelmiszer 
hasonló kategóriába kerüljön, mint mondjuk, most a gyógyszert vagy a fegyvert tudnám 
kiemelni, tehát, hogy a tagországoknak sokkal nagyobb szabadsága legyen arra vonatkozóan, 
hogy mely élelmiszer-ipari termékeket tud, enged a piacára, addig úgy gondolom, ezek a 
problémák mindig fenn fognak állni. Érdemes lenne szerintem ezt is sokkal többet forszírozni. 
Sok európai uniós tagország lenne a partnerünk ebben a harcban, hogy az élelmiszernél 
tényleg nagyobb ráhatása legyen a tagországoknak, és ne ez a globális szabadkereskedelem 
legyen minden szempontból érvényes ezekre a termékekre.  

Röviden ezt akartam elmondani, köszönöm.  
 
ELNÖK: A fordított áfánál azért azt tisztázzuk, hogy az áfarendben az egész Európai 

Unió összes tagállamára vonatkoztatva az egyenes áfarend az irányadó. Fordított áfát csak 
rendkívül ritka esetben és kizárólag kérelemre enged meg az Európai Unió (Gőgös Zoltán: És 
átmeneti időre.) Igen, és átmeneti időre, tehát egy időszakra adja meg a tűzoltó munka 
elvégzésére, az akut helyzet tisztázására, és utána visszarendezi az egyenes áfa rendjébe. 
Tehát önkényesen nem vezethetnénk be, nem csak a fenyegetettség van mögötte, hanem az 
egész Unió rendje van mögötte. Persze azon lehet vitatkozni, hogy mennyire kell – ha most itt 
a jobbikos gondolatot akarjuk feszegetni – idomulni az EU-s rendhez. Mi elköteleztük 
magunkat, hogy az EU-jogszabályokat egyelőre, még ha az apróbetűs részeket is nézzük, 
azokat is betartjuk. Másoknak ez időnként nem tetszik, és ebből vitánk van, hogy mi most az 
EU-jogrend szerint működünk-e, szerintünk igen.  

Tehát ezt változatlanul tartjuk, bármennyi bizottság fogja vizsgálni Magyarország 
ebbéli működését, de itt egy nyilvánvaló eljárási rendről volt szó: kérelmezni kell a fordított 
áfa bevezetésének a lehetőségét. A gabona esetében megadták, korlátozott időre, mert 
Romániának is megadták, nem akarták, hogy áttolódjanak a problémák egyik országból a 
másikba, és úgy tűnik, nem akarják kiterjeszteni, hogy ez a hasított félsertésre, a húságazatra 
is átkerüljön. Azt mondja, hogy ezt a belső piacszabályozási renddel és az illetékes hatóságok 
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nemzetközi együttműködésével kell megoldani. A NAV egyébként ezen a vonalon halad, a 
sajtótájékoztatón is megemlítettem a rendkívül érdekes parfümimport-problémát – ha 
véletlenül figyelték az elmúlt két hét egyik elég súlyos eseményét –, tipikusan azt csinálták, 
amit nem szeretünk itt, a sertés- és húságazatban, hogy látszólag beimportált terméket 
továbbexportáltak – papíron –, de nem exportálták tovább, Magyarországon maradt, és számla 
nélkül és áfa nélkül tudták forgalomba hozni. Na ez működik, ez az álexportnak nevezett 
kérdéskör, ez ellen gondoltuk a fordított áfa bevezetését, az EU egyelőre ezt nem támogatta.  

Jakab Istvánnak adok szót.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Alföldiként köszöntöm a 

Dunántúlt, gratulálunk Pápának, a kollégáknak. Illúziómentesen néhány gondolatot szeretnék 
megfogalmazni a sertéshelyzettel kapcsolatban, amatőrként távolról láttam már malacot, így 
kénytelen vagyok néhány észrevételt tenni.  

Az első szó a köszöneté. Alapos, átgondolt munka, amely meggyőződésem szerint 
még jó néhány konferencián és még annál is több szakértői egyeztetésen érlelésre szorul. Ez a 
meggyőződésem, nyilván lesz olya kérdés, amiről érdemes beszélni. Meggyőződésem, hogy a 
piac dönti el, hogy az ágazat milyen mértékben képes fejlődni, és meggyőződésem, hogy 
megvitatandó kérdés, hogy ha mi átállunk a nyugat-európai tömegtermelésre, akkor is lesz-e 
japán vagy dél-koreai piacunk. Ez eldöntendő kérdés.  

Ugyanúgy eldöntendő kérdés, hogy a takarmány terén jó helyzetben vagyunk, mert az 
úgynevezett társtermékek – én nem is nevezem mellékterméknek –, ha GMO-mentes 
kukoricát dolgoz fel a hazai feldolgozóipar, akkor annak nyilván a társterméke is GMO-
mentes. Nagyon fontos és nagyon kiemelt ügy a hitelességünk miatt és a minőség megtartása 
végett a fehérjeprogram beindítása, erre nagyon jó lehetőségek vannak, és nagyon örülünk, 
hogy alelnök úr említette, hogy kiváló fajtákkal rendelkezünk, kiváló technológiák vannak, és 
hát épp itt az ideje annak, hogy ez elinduljon.  

A másik kérdés: itt szóba került, megütötte a fülem, hogy nincs elegendő nagy súlyú 
sertés, főleg érett koca a szalámigyártáshoz. Ne legyenek illúzióink, azoknál a kiváló anyai 
tulajdonságú hibrideknél, tehát azoknál a kocáknál, amelyek kifejezetten úgy lettek 
szelektálva, hogy kifejezetten a malacnevelő képesség kerül előtérbe, ott, kedves barátaim, 
nincs izomtömeg, ott nincs minőségi szalámi, az biztos. Tehát ezt azért nyugodtan 
lerögzíthetjük.  

Van még egy másik kérdés, amiről szeretnék szólni, ez pedig nagyon izgalmas kérdés, 
hogy mennyi hízóalapanyag érkezik b e az országba, az magyar termék lesz-e, és mennyi 
hagyja el az országot. A Magyarországon előállított, jó minőségű hízóalapanyag jelentős 
hányada hagyja el az országot. Ugyanakkor, ami Magyarországra bejön – és ez is 
versenyképességet befolyásoló tényező –, az pedig nagyrészt leválogatott. Tehát gyengébb 
minőségű, ezért ez a hizlalási eredményekben megmutatkozik, méghozzá negatív előjellel, 
tehát ezeket úgy szeretném szíves figyelmükbe ajánlani.  

Maga a program remekül összegez és irányt szab. Egyet ne felejtsünk el: mikor az 
orosz üzletemberek előtt zajlik a próbasütés, akkor érdekes módon ezt a minőséget 
megtalálják. Na most, inkább én azt gondolom, azt is meg kellene vizsgálni, hogy hogyan 
lehet ehhez a minőséghez megfelelő árat társítani. Mindenesetre egy biztos: lesz a ma működő 
nagy telepeken olyan állomány, ami a nyugat-európai hibridekkel lesz egyenértékű, de egyet 
ne felejtsünk el: én ezerszer aláhúznám a hazai tenyésztést. Az egy dolog, hogy egy csökkent 
állomány esetén most a hazai fajták létszáma lecsökkent. Kiváló szakembereink vannak, 
kiváló tenyésztőink vannak, ez az állomány növelhető, és eldöntendő kérdés, hogy meddig éri 
meg a külföldi hibridekért fajtahasználati díjat vagy fenntartói díjat fizetni, mert nyilvánvaló 
dolog, hogy ott, ahol 6-700 ezer forint egy tenyészkan, ott azért rendesen meg kell fizetni a 
genetikai munka értékét is. Azt gondolom, hogy nincs csak fehér vagy fekete, lesznek telepek, 
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amelyek az adott technológiával, az adott hibriddel, az adott takarmánnyal intenzív módon 
működnek, és nagy mennyiséget állítanak elő, és lesznek telepek, amelyek egy különleges 
piaci igényt szolgálnak ki. Szeretném jelezni, hogy Piero Pini pontosan tudja, hogy neki miért 
van szüksége magyar hízósertésre. Azért, mert az ide beszállított meg a lengyelországi 
üzemeiben levágott sertést a magyar minőséggel spékelve tudja jól értékesíteni. Tehát ezt is 
vegyük figyelembe. 

Tehát nekem meggyőződésem – és még egyszer szeretném megköszönni –, hogy 
nagyon alapos, nagyon átfogó munka. Biztos, hogy most ebben a tervezési időszakban mégg 
nagyon sok módosításra van lehetőség, és halkan jegyezném meg a fejlesztésekkel, illetve az 
eddigi tevékenységgel kapcsolatos jelzésekre, hogy ugye a fejlesztések úgy zajlanak, hogy a 
pályázatok meghirdetésre kerültek évekkel ezelőtt, a források le lettek kötve, és a fejlesztések 
a korábban lekötött pályázatok, illetve források alapján valósultak meg. Tehát tulajdonképpen 
hozott anyagból dolgozva ennyire futotta. Mindenesetre egy biztos: az ágazat teljes körű 
integrációja nélkül itt kitörési pont nem lesz, és ehhez pedig ugye nem csak a termelői 
oldalon, hanem a feldolgozóipar és a kereskedelem oldalán is fehéríteni kell. Hazudhatunk 
magunknak, de nem sokáig. A Magyarországon előállított hízósertések 40 százaléka 
bértermeltetésben kerül előállításra. Azaz multicég finanszírozza a hízóalapanyagot, multicég 
finanszírozza a takarmányozást, és keresni mindenki keres rajta, a gazda kivételével. Ez egy 
állapot, ez egy örökölt helyzet, amit csak egy program alapján, nagyon hathatós tervezést 
követően, érdemi végrehajtás kapcsán tudunk csak megváltoztatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több kérdezőt, akkor most Horváth Istvánnak 

adok szót.  

Reflexiók 

HORVÁTH ISTVÁN miniszteri biztos: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Szeretném megköszönni képviselőtársaim hozzászólását és véleményét. Többségében 
bíztatást éreztem a szavaikban, és ha megengedik, azért egyenként reagálnék rá, hiszen ezt így 
szoktuk magunk között. 

Gőgös Zoltán képviselőtársammal, azt gondolom, szakmai kérdésekben mindig is 
inkább egyet szoktunk érteni, mint nem, és ezért bízvást tudom önnek mondani, hogy ez a 
sertésprogram nem ideológiai alapon készült. Nyilván kell egy ideológia is, mert aki ma 
jószággal foglalkozik, annak kell hogy valami ideológiája is legyen, mert amúgy nem vág 
bele, ha csak racionális alapon végzi a tevékenységet, és teljes mindegy, hogy ez melyik 
ágazata az állattenyésztésnek, de alapvetően a sertésprogram végrehajtását szakmai alapon, és 
csak versenyképesen szeretnénk véghezvinni, mert anélkül ez nem megy, ha nem vagyunk 
versenyképesek. Ezt Jakab István képviselőtársam is mondta: csak megalapozottan és 
versenyképesen tudjuk ezt végrehajtani, és mi így is szeretnénk.  

A háztáji kapacitással, illetve a háztáji sertéstartással kapcsolatosan Győrffy 
képviselőtársammal értek teljesen egyet, igenis ebben van potenciál, és nem szabad a háztáji 
lehetőségekre, illetve a háztáji programra azt mondani, hogy ez biztosan nem fog sikerülni. 
Jelen pillanatban bizonyos területeken olyan mintaprogramokat akarunk – vagy már el is 
kezdtük –, ahol a kapacitásokat mérjük fel. Tehát ez nem az egy sertés egy porta program – ez 
egy volt államtitkártársam programja volt –, ez egy másik program. Tehát azt gondolom, ezt 
megalapozottan kell elindítani, föl kell mérni a kapacitásokat, és ez nem azt jelenti, hogy 
mindenkinek, aki jelentkezik, jószágot is kell majd biztosítani, hanem annak, aki ehhez a 
feltételeket tudja biztosítani, és az integrációban megfelelő partner tud lenni. Tehát mérjük fel 
a kapacitásokat, és nyilván nem fogjuk senkire sem ráerőltetni a hízót meg a sertéseket, 
hanem megfelelő módon, kellő körültekintéssel fogjuk ezt megtenni. 
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Ami az 5 százalékos áfával kapcsolatos kérdést illeti, én nem azt mondtam, hogy az 
5 százalékos áfa egyértelműen ezeknél a termékköröknél – a félsertés, élősertés meg a 
takarmány esetében – megoldja az ágazat problémáját. Ez a mostani állapothoz képest 
mindenképpen előrelépés. Azért a feketekereskedelem 30-40 százaléka az ágazatban a 
félsertéshez kötődik, és ha már csak ennyivel beljebb vagyunk, akkor azt gondolom, hogy ez 
már eredmény. Sok esetben pont azoknak a feldolgozóknak segítünk, akiknek nincs 
lehetősége ilyenfajta feketekereskedelemre, és azért zárnak be, mert ők nem képesek 
versenyképesek lenni a feketén behozott félsertésekkel szemben. Tehát azt gondolom, ezt az 
eredményt nem szabad lebecsülni, hanem ezen az úton el kell indulni.  

A másik két szempont volt a likviditás és a versenyképesség biztosítása, ezért azt 
gondolom, ez likvidebbé teszi mondjuk a feldolgozókat is, és igenis fontos szempont, hogy ne 
külföldről vegye meg a félsertést, ha még hivatalosan is veszi, hanem Magyarországon, de 
sokan azért mennek külföldre, mert ez a 27 százalék áfa annyi pluszköltséget jelent számára, 
hogy inkább megéri külföldről venni. Illetve, ami nagyon fontos, hogy a termelőknek a 
feldolgozók hány napra fizetik ki a beszállított állatokat. Pont tegnap egyeztettünk Pini úrral; 
jelen pillanatban Kiskunfélegyházának - ezt nem üzleti titokként kezelte - kétmilliárd áfája 
van bent, és most azért nem 7 vagy 15 napra fizet, hanem 30 és 45 napra, mert gyakorlatilag a 
likviditását terheli, hogy az áfát mindig később vagy nehezebben kapja meg, hiszen a jogos 
ellenőrzéseken – amit ő sem vitat – végig kell mennie az üzemnek. Tehát azt mondta, ha 
5 százalék lenne az áfa, akkor ő a mostani 30 napról a fizetésnél lemenne 7-15 nap közé a 
termelők részére, és az a termelőnek is jobb likviditást adna. Ami viszont az élelmiszer áfáját 
illeti, a saját véleményemet tudom ezzel kapcsolatosan mondani. Az élelmiszer áfája, illetve a 
sertéshúsra vonatkozó áfa Dániában is 25 százalékos, és mégis sikeres Dániában a 
sertéságazat. Önmagában csak az élelmiszer áfája nem oldja meg az ágazat problémáját, és azt 
is kell nézni, hogy a magyar költségvetésnek igenis szüksége van a bevételekre, és a kormány 
többször kijelentette azt a szándékát, hogy amennyiben erősödik a költségvetésünk, úgy 
folyamatosan fogja az élelmiszerek áfáját csökkenteni.  

Amikor három évvel ezelőtt megkaptuk a bizalmat az ország vezetésére, akkor a 
nemzeti össztermékhez képest 85 százalékban voltunk eladósodva, most ez már lement 
79 százalékra, de ez még mindig sok. Tehát vissza kell mennie egy olyan állapotba az 
országnak, hogy megengedheti magának, hogy bizonyos bevételekről le tudjon mondani. Azt 
gondolom, hogy amennyiben erre lehetőség lesz, ebben fogunk is lépni, de ez a mostani, az 
ágazatunkat érintő 5 százalékos áfa, azt gondolom, stratégiai kérdés.  

A tenyésztéssel és a háztáji gazdaságokkal kapcsolatos véleményére azt tudom 
mondani, hogy senki sem azt gondolja, hogy a tenyésztés a háztáji gazdaságokban menne. A 
tenyésztés a szakosított telepeken történik, úgy tudunk csak versenyképesek lenni, és a 
hízóalapanyag, illetve vemhes koca kihelyezése az, amivel a háztáji gazdaságban – a mostani 
tudásunk alapján – tudunk dolgozni. És igenis, az integrációban az állam szerepet akar 
vállalni, ezt többször ki is hangsúlyoztam az előadásomban. Hiszen azért beszélünk most is az 
integrációról, mert az állam szeretne ebben szerepet vállalni, és a kezdetben akár a 
garanciákra vonatkozóan vagy egyéb módon az állam, mint ahogy a feldolgozók 
megsegítésében, az integráció kialakításában is szerepet fog vállalni.  

Folyamatosan összekapcsolják a sertéstartást, illetve az állattartást és a földkérdést. 
Azt gondolom, a kettő között igenis valóban van összefüggés, és az állami földek esetében 
azon pályázókat részesíti az állam előnyben, akik állattartással szeretnének foglalkozni, ez 
szerintem helyes. De azt gondolom, gazdasági szempontból külön kell választani, mert ön is 
azt mondta, hogy vannak olyan komplex gazdaságok, ahol a növénytermesztés nyereségeit 
átteszik az állattenyésztés veszteségeire. De olyan ágazatot kell létrehozni, ahol az 
állattenyésztés önmagában is meg tud állni, és a növénytermesztés is sikeres. Hiszen amikor 
az állattenyésztésben számoljuk a gabonaárakat, akkor belső áron így is, úgy is el kell 
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számolni, hogy mennyit kapott volna érte a gazdaság, ha ezt mondjuk a szabadpiacon 
értékesíti, vagy ha adott esetben a jószágba eteti be.  

Az a baj, hogy Magyarországon az a filozófia alakult ki, hogy itt igazából semmi nem 
éri meg. Nagyapáink azt mondták, hogy a gabonát a bőrében kell eladni, és ez mindenhol 
működik, csak nálunk nem. Tehát egy olyan szerkezetet és olyan versenyképes helyzetet kell 
kialakítani, hogy ez nálunk is működjön. Ha ez Dániában, Hollandiában, a többi országban 
működik, akkor nálunk is meg kell próbálni, olyan feltételeket kell teremteni, hogy ez 
működjön. A bíztatásokat pedig tényleg köszönöm képviselő úrnak, azt hiszem, szakmai 
kérdésekben egyet tudunk érteni.  

Győrffy Balázs képviselőtársam által elmondottakkal kapcsolatban én is azt 
gondolom, hogy nagy jelentősége van, hogy a mostani kihelyezett ülés Pápán van, és a 
sertéssel foglalkozik, ez tényleg elsősorban az ön érdeme, és ezt köszönöm, és Szekszárd 
polgármestereként ezt meg is értem. Még 25-30 évvel ezelőtt Európa egyik legmodernebb 
húsipari vállalata Szekszárdon volt, és én Szekszárdon megtapasztaltam, hogy ha valaki nem 
gondosan kezeli egy húsipari vállalat jövőjét, akkor az mit jelent. Jelen pillanatban már nincs 
húsipar Szekszárdon, csak romok vannak, és több ezer ember megélhetése veszélybe került 
vagy megszűnt azáltal, hogy egy rossz privatizációval hogyan vertek szét egy húsipari 
vállalatot. Ezért a mostani kormánynak igenis felelőssége, hogy akár Gyulán, akár Pápán és a 
Kométánál szerepet szeretne vállalni, hogy ha lehet, még egyszer és ily módon ez ne 
forduljon elő és ebben az önkormányzatokat is partnernek tekinti. Sajnos akkor nem volt még 
lehetőségem húsz évvel ezelőtt Szekszárdon ebben közreműködni, az biztos, hogy ha a mai 
lehetőségek lettek volna, akkor a Szekszárdi Húsipari Vállalat sem került volna arra a sorsra, 
amire került, tehát ennek a felelősségét én megértem.  

A termékpályák összeköttetésével teljesen egyetértek, hasonló gondolatokat 
fogalmaztam meg, azt gondolom, ebben egyetértünk, és szerintem a háztáji integráció az 
agrárkamara nélkül nem életképes és nem elképzelhető. Nyilván erre vonatkozóan majd 
egyeztetéseket kell folytatnunk, és a VM-en keresztül az agrárkamara, azt gondolom, meg 
fogja kapni ezt a kompetenciát, és az áfával kapcsolatosan már az előzőekben reagáltam.  

Magyar Zoltán képviselőtársamnak azt tudom mondani, hogy a számok azok, 
amelyekről beszéltünk, tehát mi valóban szeretnénk megduplázni a sertéslétszámot, de a 
fokozatosság fontos ebben az ágazatban, pont a piaci viszonyok miatt, illetve hogy maga a 
növekedés is megalapozott legyen, és ehhez megfelelő piacokat is tudjunk felépíteni. Ebben 
ez a reális, hogy az elején kisebb léptékkel, és a negyedik-ötödik évben elérjük a kívánt célt.  

A feketekereskedelemnek különben van még egy ága, amely nem csak az áfával 
kapcsolatos, ez a pénztárgépek kérdése. Tehát a kormánynak az a következetes döntése, és 
szeretnénk ezt mindenütt bevezetni, hogy főleg mondjuk a budapesti nagybani piacokon, 
illetve különböző vásárcsarnokokban a pénztárgépek be legyenek kötve a NAV-ba. Azt 
gondolom, ez komoly fehérítést jelentene az ágazatban. Azt nem tudom pontosan, hogy 
hogyan áll a pénztárgépek bekötése, de bízom benne, hogy ezt minél előbb bevezetésre fog 
kerülni, de ez nem csak a sertéságazatot érinti, hanem az egész élelmiszer-ipart meg a 
kereskedelmet.  

Font elnök úr utalt a fordított áfa kérdésére, erre vonatkozóan nem kívánok reagálni, 
és a pozitívumokat köszönöm a beszámolóval kapcsolatban. 

Jakab elnök úr beszélt a távol-keleti piacokról. Itt van egy adat, hogy a Pini-csoport 
egyedül a tavalyi évben csak Japánba 15 ezer tonna magyar sertéshúst szállított ki, ami, azt 
gondolom, azért jelentős mennyiség. Amúgy a Pini-csoport a tavalyi évben 1,2 millió magyar 
sertést vágott le. Azt gondolom, ők megkerülhetetlenek a jelen pillanatban a magyar ágazat 
szempontjából, és azért nem szabad különben – úgymond – a dán és a holland technológiát 
alábecsülnünk, és itt arra utalnék, amit Jakab elnök mondott, hogy a technológiától függően 
válasszuk meg a fajtát. Tehát mindegyik fajtára szüksége van a magyar sertéságazatnak, az 
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intenzívre, a kevésbé intenzív hibridekre, a magyarokra, a technológiával összefüggésben 
tegyék ezt. Tehát amíg mi Japánba 15 ezer tonna sertéshúst szállítottunk ki, addig – itt vannak 
a dán adatok – a dánok 116 ezer tonna sertéshúst vittek ki Japánba, közel a tízszeresét a 
magyarnak, tehát azért arra a húsra is komoly piac van, tehát errefelé kell menni.  

Amit még el szerettem volna mondani, hogy a szalámisertéssel kapcsolatosan van egy 
nagyon érdekes tétel, most az egyik nagy cégnél volt egy egyeztetés, ahol egy kutatás-
fejlesztést szeretnének indítani, hogy igazából lehet, hogy a sertéstartók esetében ez egy olyan 
vonal, amit nem szabad túllépni, de azért szerintem a kutatás-fejlesztés szempontjából fontos 
megfontolni, hogy azt a fajta húsminőséget csak nagy súlyban tudjuk-e elérni. Tehát a 
kutatás-fejlesztés lehetne esetleg azzal kapcsolatosan, hogy amennyiben kisebb súlyban azt a 
minőséget, a szalámisertés húsminőséget el lehetne érni, akkor lehetne az ágazatot 
hatékonyabbá tenni, és nem lehetne arra hivatkozni, hogy nincsenek nagy súlyú disznóink, 
olyan anyadisznók, amelyeket le lehetne vágni. Tehát a kutatás-fejlesztésben akár a 
takarmányozással, akár a genetikával összefüggésben elindítunk egy programot, hogy esetleg 
kisebb súlyban is elérjük azt a húsminőséget. Ez az egyik része a kutatás-fejlesztésnek, az 
integrációs része, meg az, hogy egy nagysúlyú bérhízlalási programot szeretnénk indítani 
adott esetben az egyik integrátoron keresztül. Ennek az a jelentősége – és itt konkrétan a 
Picket megemlítem –, hogy sok esetben már olyan járatokat indítanak, hogy minden faluban 
egyenként összeszedik azokat a nagysúlyú jószágokat, és ez adott esetben pluszköltségeket 
jelent, és esetleg nem azt a minőséget adja. Tehát van egy olyanfajta vízió, hogy 180 kilóig 
egységesen hizlalni, tehát akkor egyben megvan mind a minőségi állandó, illetve mind a 
mennyiség is gyakorlatilag egy helyen megvan, és nem egyenként kell ezeket összehalászni. 
Tehát van ilyenfajta integrációs fejlesztési, illetve kutatás-fejlesztés egy másik oldalon, tehát 
ezzel mindenképpen foglalkozunk.  

Az import hízóalapanyaggal kapcsolatosan most nekem olyan információim vannak, 
hogy nem azért én nem vitatom, hogy korábbi időszakban előállítottak alacsonyabb 
minőséget, de a mostani időszakban inkább azért már a prémiumot veszik meg a 
magántelepek. Tehát több olyan telepen voltam, ahol Németországból hozzák be a 
hízóalapanyagot, nem is próbálnak Magyarországon vásárolni, 66-71 euró között leszállítva 
idehozzák mennyiségtől függően, és gyakorlatilag 2,6 takarmányból érik el az egy kiló 
színhúst, és kimegy, és csak a legjobbat akarja. Tehát ez is piaci alapon működik, egy 
magángazdaság kimegy, és a pénzéért a legjobbat akarja megvenni, és az ilyen hatékonyságot 
tud. Ezzel kell nekünk is versenyképesnek lenni. Azzal meg teljesen egyetértek, hogy 
mangalicatenyésztés fontos, hiszen nem csak hízóalapanyag van, hanem tenyészalapanyag is, 
és az legalább akkora üzlet a nemzetgazdaság számára, mint maga a hizlalás.  

Úgyhogy összességében köszönöm a véleményeket, és ha volt biztatás, akkor azt is. 
Végezetül minden képviselőtársamnak átadtunk egy meghívót. Keszthelyen lesz az első 
rendezvény, amelyet Fazekas Sándor miniszter úr nyit meg, és miniszter úr végig ott lesz a 
tanácskozás folyamán, és szeretném kérni tisztelt képviselőtársaimat, hogy amennyiben idejük 
engedi, jöjjenek el erre a tanácskozásra. Azt gondolom, életszerűen is, a társadalmasítás 
szempontjából is nagyon fontos információk fognak elhangozni, és azt gondolom, hogy az 
OMÉK-ra meglesz az az elvárt eredmény, ami az ágazat stabilitását, illetve a fejlesztést fogja 
majd szolgálni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy egy ilyen programot lehet kritizálni, 

véleményt hozzátenni, egyet nem lehet: akadályozni. Úgyhogy azt kérném, hogy – aki csak 
teheti, mindenkit beleértve –, aki akadályozni szeretné azt szorítsuk ki a rendszerből, és aki 
kritikával vagy érdemi észrevétellel jön, állunk elébe, vitassuk meg, hogy kinek mi a 
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véleménye, információbázisa, miért gondolja, hogy az úgy lenne jobb. Ez a vita előttünk áll, 
az akadályozókat pedig – mint ahogy említettem – tartsuk minél távolabb. 

Az első napirendi pontot lezárom. 
Egyebek 

A második napirendi pont az egyebek. Annyi bejelentenivalóm van, hogy – ahogyan 
már megkapták a bizottsági tagok – hétfőn 11.30-kor találkoznánk bizottsági ülésen az 
irodaházban, a mezőgazdasági bizottság szokásos termében. 

Ha az egyebekben nincs más bejelentenivaló, akkor ezt a napirendi pontot is lezárom, 
és az ülést berekesztem, és köszönöm szépen a vendégeknek a türelmes figyelmüket.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc) 

 

Font Sándor 
a bizottság elnöke 
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