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Napirendi javaslat  
 
 

1. A Nemzeti Fejlesztési 2030 – az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról 

szóló határozati javaslat (H/13094. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 

szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13139. szám)  

(Bizottsági módosító javaslat megvitatása és döntés bizottsági módosító javaslat 

benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A magyar termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó moratórium 

meghosszabbításáról szóló határozati javaslat (H/13085. szám)  

(Vona Gábor, Balczó Zoltán, dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Gyüre Csaba, Hegedűs 

Lorántné, Magyar Zoltán, dr. Staudt Gábor, Suhajda Krisztián és Varga Géza (Jobbik) 

képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 

5. a) Az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló jelentés (J/13214. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

b) Az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati 

javaslat (H/13276. szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
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6. Tájékoztató a 2014-2020. évi agrárköltségvetés tervezéséről  

Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési 

Minisztérium  

 

7. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke   
 
Dr. Nagy István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Farkas Sándor (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (független)  
Mágori Józsefné (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Czerván György államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Tipold Ferenc főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Sentényi Lilla titkárságvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Korom Ágoston szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 9 perc)  

Elnöki bevezető  

A napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
Köszöntöm az államtitkár urat is, aki a tervezet szerint láthatólag két nagyon fontos témában 
fog bennünket tájékoztatni. Egyben kezdeményezek is egy napirendi javaslatot: a legelső 
helyre vegyük fel az 5. sorszámon kiadott napirendipont-javaslatban szereplő témát, amelyben 
az államtitkár úr az érintett, ez az én javaslatom. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, 
Obreczán Ferenc. 

 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A napirendhez volna egy 

kérésem, egy javaslatom: hogy vegyük napirendre a 12959. számú törvényjavaslatot az egyes 
agrártörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mert a benyújtáskor egy 
adminisztrációs hiba folytán nem az a szöveg került a bizottság elé, amelyet terveztek, hanem 
egy előbbi, korábbi szöveg, ezért a módosítást végre kellene hajtani. Kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy támogassák ez irányú kérdésemet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még további módosításra teszek javaslatot – nem voltam 

elég figyelmes -: a 6. napirendi pontot tenném a legelső helyre, egész konkrétan ez a 2014-
2020. évi agrárköltségvetés tervezéséről szóló tájékoztatás, és ezt követné majd az 5. 
napirendi pont az új helyén, a 2. helyen, az pedig az agrárgazdasági jelentés megtárgyalása 
lenne. A többi napirendi pont ezzel értelemszerűen lejjebb csúszik, és akkor az utolsó 
napirendi pontnak az egyebek elé tenném az Obreczán Ferenc úr által javasolt egyes 
agrártörvények napirendi pontra vételét.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Elkezdünk 
egyenként szavazni. 

Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 6. napirendi pont az első helyen szerepeljen? Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Igen. 

Ki az, aki az 5. napirendi pontot a második helyre tenné, és ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Mindannyian egyetértünk vele, köszönöm. 

És ki az, aki az egyebek elé javasolja tenni az Obreczán úr által említett, egyes 
agrártörvények napirendrevételét? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Szintén egyhangú, köszönöm szépen. 

Most együttesen szeretném a napirendet így, a módosítások után megszavaztatni. Ki 
az, aki elfogadja az így javasolt napirendet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm, egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni. 

Megadom a szót Czerván György államtitkár úrnak, és úgy tudom, hogy a ’14-20-as 
agrárköltségvetés tervezésének az ismertetésével kezdi. Azzal kezdi? (Czerván György: 
Inkább a másikkal.) Inkább a másikkal, az agrárjelentéssel kezdi, mind a kettő az ő témaköre. 
Megadom a szót az államtitkár úrnak.  

Az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló J/13214. számú jelentés (Általános 
vita első helyen kijelölt bizottságként;   
Az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló H/13276. számú 
határozati javaslat (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 
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Czerván György (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném megköszönni a 
rugalmasságot a bizottság részéről, hogy a napirendi pontokat megváltoztatta a kedvemért, és 
egyben elnézést kérek azoktól, akik emiatt háttérbe, időben legalább hátrébb szorultak. 
Másfelől a talán szokatlan kezdést is szeretném megköszönni, délelőtt egy vidéki 
rendezvényen vettem részt, ezért kértem ezt a talán szokatlan kezdést. Természetesen 
ugyanúgy, mint ahogy korábban is, most is örömmel jöttem a Mezőgazdasági bizottsághoz, és 
a jelentéssel szeretném kezdeni, a másik anyagnál, a KAP-pal kapcsolatos anyagnál pedig egy 
prezentációt is szeretnék majd bemutatni. Mind a két téma meglehetősen terjedelmes, de 
megpróbálom magamat visszafogni, és amennyire tudok, röviden beszélni, ugyanakkor azért 
teljes tájékoztatást szeretnék adni mind a két témában, hiszen nagyon fontos témák. 
Megmondom őszintén, hogy én ’98 óta vagyok országgyűlési képviselő, az államtitkárságom 
előtt a Mezőgazdasági bizottság tagja voltam, és ezt a jelentést most 15. alkalommal 
tárgyaljuk, ’98-ban volt az első, és valamennyi agrárjelentés bizottsági és parlamenti vitájában 
részt vettem, és talán elmondhatom itt, nem voltam egyedül ebben a jelenlévők közül, de 
elmondhatom, hogy ezek mindig nagyon jó szakmai, szakmapolitikai, politikai viták voltak, 
ez az egyetlenegy olyan téma, ahol minden különösebb időkorlátozás nélkül, gyakorlatilag az 
agrárium kapcsán bármiről – hiszen mindent érint a téma – beszélhetünk, nemcsak a 
tárgyévről, hanem a tendenciákról, a folyamatokról is. Ez tehát mindig hasznos szokott lenni, 
legyen az ember kormánypárti képviselő vagy ellenzéki képviselő, én úgy gondolom, mindig 
hasznunkra vált ez a megbeszélés, ez a vita. Az más dolog, hogy nagyon sokszor hajnalba 
nyúlt a napirendi pont, mert általában késői időpontra került kitűzésre.  

Amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani önöknek: szokásos módon az AKI 
kutatásaira, számításaira támaszkodtunk, nem kevésbé a KSH adataira, illetve a VM 
háttérintézményei is nagyon sok segítséget nyújtottak, itt elsősorban a NÉBIH-re és az MVH-
ra gondolok. Az elérhető legfrissebb adatok alapján készült a jelentés, ez azt jelenti, hogy a 
KSH által 2013. július végéig publikált adatokat használtuk fel. Természetesen azóta már 
frissebb adatok is vannak, illetve lehetnek, ezeket azonban már csak korlátozottan tudtuk 
beépíteni. Igyekeztünk mind tartalmilag, mind formailag is megújítani a jelentést – nem 
tudom, ez mennyire látszik –, igyekeztünk folyamatokat is felvázolni, elemzéseket, 
trendelemzéseket is készítettünk, és ötéves távlatban is bemutattunk néhány dolgot; 
ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy az előző évek hasonló kiadványaival is 
összehasonlítható legyen. Bekerültek új témák, például az agrobiznisz, amit, úgy gondolom, 
egy elég szemléletes ábrán sikerült is talán valamilyen módon ábrázolni, hogy miről is 
beszélünk, amikor az agrobizniszről beszélünk, a takarmányipar, feketegazdaság témaköre 
még a korábbi jelentésekben még nem szerepelt. Foglalkoztunk a földhasználattal, a földpiaci 
helyzettel, a földbérletek helyzetével, az élelmiszeriparral, az agrárkereskedelemmel. Eleve új 
téma volt 2012-ben az új kárenyhítési rendszer, kitértünk az agrárhitelezéssel kapcsolatos 
dolgokra is, és úgy emlékszem, hogy szintén először került a jelentésbe, hogy 
agrárdiplomáciai téren hogyan állunk, mi a helyzet. 

Amiről most beszélek, azt természetesen önkényesen ragadtam ki, hiszen egy 
300 oldalas anyagot elolvasni is éppen elég, néhány fontos dolgot, számomra fontos dolgot 
azonban akkor szeretnék kiemelni. A mezőgazdasági számlarendszer előzetes adatai alapján a 
kibocsátás – legalábbis eddig ezt a számot használtuk – 2229 milliárd volt, a végleges MSZR-
adatok alapján ez kicsit alacsonyabb lett, 2173 milliárd forint, nem lényeges a változás, ez is 
jobb, mint a 2011. évi, és ez is rekord kibocsátási értéket jelent, ekkora kibocsátása még nem 
volt az ágazatnak. Zárójelben jegyzem meg: az előzetes 2013-as adatok azt mutatják, hogy az 
idei kibocsátás még jobb lesz, de erről majd máskor. Ez a kibocsátási érték úgy jött össze, 
hogy tudjuk, hogy a termelés volumene az előző évben, 2012-ben csökkent, az árak 
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ugyanakkor emelkedtek, a volumencsökkenés 9,2 százalék volt, amit az árak, az emelkedő 
termelői árak kompenzáltak, 13,3 százalékos volt az árak emelkedése.  

Az élelmiszeripar kibocsátása mintegy 10,5 százalékkal növekedett, folyóáron elérte a 
2524 milliárd forintot. Kedvező folyamatok zajlottak le az értékesítésben, az összérték 
10,6 százalékkal nőtt, melynek bővülésében jelentős szerepet játszott a dinamikusan növekvő 
élelmiszerexport: 17,9 százalékkal emelkedett.  

A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének a volumene ugyan csökkent, de a 
részaránya a GDP-n belül 4,5 százalékról 4,7 százalékra növekedett.  

És akkor itt térnék ki az agrobizniszre, aminek a fogalmát a jelentés tartalmazza, 
gyakorlatilag az összes inputot, outputot tartalmazza az agráriumon kívül. A foglalkoztatási 
adatok kivételével itt 2011-es számokkal, adatokkal tudtunk dolgozni. Ezek szerint 2011-ben 
az agrobiznisz nemzetgazdasági részesedése a kibocsátás vonatkozásában 16 százalék volt, a 
GDP-hez való hozzájárulás tekintetében 12 százalék volt, a foglalkoztatásból való részesedése 
a tágabb értelemben vett agráriumnak, tehát az agrobiznisznek pedig 15,5 százalék volt a 
2011-es adatok alapján.  

Azt hiszem, hogy ha 2012-ről beszélünk, akkor a makrogazdasági mutatók közül talán 
az agrár-külkereskedelem az, amire a leginkább büszke lehet az ágazat, legalábbis ennek a 
volumene szintén rekordot döntött: 8,1 milliárd euró volt 2012-ben, ez a teljes 
nemzetgazdasági külkereskedelemnek a 10 százalékát teszi ki. Ugyanakkor az aktívum, amely 
szintén rekorderedményt ért el, 3,6 milliárd euró volt 2012-ben – erre sem volt még példa a 
magyar agrárium történetében –, ez az aktívum az ország külkereskedelmi aktívumának az 
54,4 százalékát tette ki. Tehát az exportbevétel, a nemzetgazdaság exportbevételének a 
10 százaléka, az aktívum pedig az 54,4 százaléka – példátlan teljesítmény volt ez 2012-ben.  

Röviden áttérnék az ágazatokra. Az élelmiszeriparral kezdeném. A teljesítménye az 
utóbbi két évben pozitív képet mutatott, mind a termelés, mind az értékesítés jelentősen javult 
a gazdasági válság okozta visszaesést követően. Az élelmiszeripar teljesítményének a 
bővülésében az export mellett szerepet játszott a 2012-ben megtört, egyébként 2008 óta tartó 
negatív tendencia, és a belső értékesítés 1,3 százalékkal bővült. Az élelmiszeripari termelés 
volumene 4,4 százalékkal, bővült, ezzel az élelmiszeripar a járműgyártás után a második 
legjelentősebb ipari alágazat volt 2012-ben.  

Az állattenyésztésről. Beszélünk arról, hogy a mezőgazdaságon belül az 
állattenyésztés arányát szeretnénk növelni. Szeretném jelenteni, hogy 2011-ben az 
állattenyésztés aránya a mezőgazdaságon belül 32,6 százalék volt, 2012-ben ez számunkra 
kívánatos irányban változott, 35,4 százalékra emelkedett, tehát majdnem 3 százalékponttal 
emelkedett az állattenyésztés aránya. Én úgy gondolom, hogy ebben azért az is szerepet 
játszott, hogy például 2012-ben az ismert csapadékhiány miatt a kormányzat hozott olyan 
döntéseket, amelyek kedvezőek voltak az állattenyésztés számára, ilyen volt például az 
állatjóléti támogatások mind a sertés-, mind pedig a baromfiágazat tekintetében, tehát az 
állatjóléti támogatások 20 százalékkal történő megemelése, és úgy gondolom, a kifizetése is 
elég gyorsan megtörtént, az első két negyedéves kifizetések megtörténtek 2012-ben, és a 
következő évben csak a III. meg a IV. negyedév kifizetései történtek az állatjóléti 
támogatások tekintetében, erre korábban nem volt példa, és hogy egy kicsit átugorjak az idei 
évre, az idei évben viszont az első három negyedév támogatásai kerülnek kifizetésre a két 
ágazatot érintően, erre sem volt még példa.  

Az, hogy kedvezően vagy kedvezőbben alakult az állattenyésztés aránya, abban azért 
az is közrejátszott, hogy 2012-ben bevezettük a kérődző szerkezetátalakítási támogatást. 
Sajnálom, hogy nem hoztam el az állatállomány alakulását bemutató diánkat – majd 
legközelebb pótlom, elnök úr –, de azon világosan látszódik, hogy egy csökkenő vagy 
stagnáló tendenciából 2011 decemberétől, ’12. év elejétől a szarvasmarha-állomány és a 
juhállomány emelkedésnek indult, ez egyértelműen a kérődző szerkezetátalakítási 
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programunknak is köszönhető, a számok részletesen szerepelnek az anyagban. Zárójelben 
jegyzem meg: sajnos a sertés- és a baromfiágazatban ilyen jellegű támogatási lehetőségünk 
nincs, nem áll rendelkezésre, az Unió által nem engedélyezett. Tehát a szarvasmarha-
állomány három éve folyamatosan gyarapszik, ’12 decemberére 753 ezerre duzzadt, ami 
9 százalékos bővülést jelent 2011-hez képest, ezen belül a tehénállomány 336 ezer, 
3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. És ahogy említettem, gyarapodásnak indult a 
juhállomány is: az 1,1 milliós egyedszám 66 ezerrel, azaz 6 százalékkal több, mint 2011-ben. 
Ezt azért fontos kiemelni, azon kívül, hogy önmagában is pozitív, mert a juhállomány 
egyébként 2005 óta folyamatosan csökkent, tehát ezt a negatív tendenciát sikerült 
megállítanunk és megfordítanunk. Egyébként ez a kérődzőprogram mintegy 13 milliárd 
forintos támogatást jelent az érintetteknek.  

A mezőgazdasági foglalkoztatás bővülése 2012-ben is folytatódott, mégpedig a ’11. 
évi növekedésnél nagyobb mértékben, 8,2 százalékkal nőtt. Ez 2012-ben azt jelenti, hogy 
15 ezer fővel foglalkoztattak többet a mezőgazdaságban, mint egy évvel korábban. Ezzel a 
mezőgazdaság részaránya a nemzetgazdasági foglalkoztatásból elérte az 5,2 százalékot. 
Szerényebb mértékben, de az élelmiszeriparban is nőtt a foglalkoztatottak száma: 
1,9 százalékkal. Hogyha a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart összeadom, akkor azt látjuk, 
hogy az együttes részesedésük a nemzetgazdasági foglalkoztatásból elérte a 8,5 százalékot.  

Szintén kedvező, hogy folytatódott az előző két évben tapasztalt folyamat, hogy a 
termelői árak nagyobb mértékben növekedtek, mint a ráfordítások, magyarul az agrárolló 
kedvezőbben alakult. Az értéke javult, 8,1 százalékkal javult gyakorlatilag az agrárolló 
pozíciója, ez pedig a termelők jövedelempozícióját, jövedelemhelyzetét javította. Ezt mutatják 
az ágazati eredmények is: az ágazat jövedelme 2012-ben is bővült, az adózás előtti eredménye 
10 százalékkal haladta meg az előző évit. Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 7, a 
társas vállalkozásoké 10 százalékkal növekedett 2012-ben. A nettó hozzáadott érték alapján a 
legnagyobb mértékben a kertészeti gazdaságok növelték a jövedelmüket, de jelentősen bővült 
a sertés- és a baromfitartó gazdaságok jövedelme is.  

A mezőgazdaság eszközállománya 7,8 százalékkal bővült, a mezőgazdasági 
beruházások részaránya a nemzetgazdasági beruházásokon belül 5,6-ról 5,8 százalékra 
emelkedett.  

Említettem a bevezetőmben, hogy ’12. január 1-jétől új, kétpilléres mezőgazdasági 
kockázatkezelési rendszer működik. A kárenyhítési rendszerben 1211-ben 27 800 termelő vett 
részt, az érintett terület nagysága 2,5 millió hektár volt, az új rendszer bevezetésével ez a 
szám 74 ezer termelőre és 3,7 millió hektárra emelkedett, úgy gondolom, ez 
mindenféleképpen kedvező folyamat.  

Szintén foglalkozik a jelentés az agrárfinanszírozással. Valamennyi hitelkonstrukciónk 
kamattámogatott, illetve az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány bevonható mögé, 
szintén támogatott módon. A jelentésben megemlítettük az agrár Széchenyi-kártyát, az MFB 
agrárforgóeszköz-hitelprogramot és az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogramot, úgy 
gondolom, hogy azóta is, ’13-ban is kedvező új konstrukciókat vezettünk be, és ebbe 
beleértem az MNV növekedési hitelprogramját is.  

Hazánk környezeti állapotának javulását szolgálják a vízgazdálkodási és szennyvíz-
hasznosítási programok, folyik az ivóvízminőség-javító program, amelynek lezárási 
céldátuma 2015. június 30-a. Tovább folytatódott az országos környezeti kármentesítési 
program, ennek célja a felszín alatti víz, a földtani közeg veszélyeztetésének, 
szennyezettségének és károsodásának megismerése, valamint a szennyezettség csökkentése, 
17,6 milliárd forint összegben történt e program keretében kármentesítés.  

2012-ben éves összesítésben összesen 648,9 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési 
támogatás került kifizetésre, melynek 21 százaléka származik nemzeti forrásból, 79 százaléka 
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pedig uniós forrásból. A 2012. évi kifizetések 148,3 milliárd forint értékben meghaladták az 
előző évben folyósított támogatások összegét.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Röviden vagy nem is annyira röviden 
ennyiben kívántam a jelentést szóban kiegészíteni. Én úgy gondolom, hogy 2012-ben 
alapvetően pozitív tendenciák zajlottak le az agráriumban, és ezért köszönet illet mindenkit, 
aki ebben a munkában részt vett. Azt meg külön hozzáteszem, hogy annak is legalább annyira 
örülünk, hogy 2013-ban ezek a pozitív tendenciák, úgy néz ki, hogy folytatódnak, folytatódni 
fognak; hamarosan kijönnek majd az ez évi makrogazdasági mutatók is, de az majd egy másik 
jelentésnek a témája lesz. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjainak adok lehetőséget a 
hozzászólásra. Sajnálom, hogy MSZP-s bizottsági tagjaink egyike sincs jelen az ülésen, mert 
sok polémiát hallgatunk itt meg, amelyben ők a mezőgazdaságunk helyzetét kritizálják, 
például a foglalkoztatás a vesszőparipájuk, különösen hogy a nagyüzemi rendszerekben, 
amelyeket ők rendszeresen pártolnak, milyen nagyarányú a foglalkoztatás, bezzeg a családi és 
kisebb üzemgazdasági méretekben már nem akkora. Úgy néz ki, hogy az agrárjelentés nem 
egészen ezt igazolja vissza, hanem hogy a foglalkoztatásban is bővülés következett be. 
Egyáltalán, ha jól érzékelem, a ’12. év és az eddig feldolgozott adatok alapján, amelyeket a 
jelentés tartalmaz, nincs olyan terület, amely valami drámaiságot mutatna, hogy itt valami 
nagy baj van, ahol a szándékainkkal ellentétes folyamat indult be, és figyelmeztetni kell, 
jelzést kell adni a szerveknek, a minisztériumoknak, az irányító hatóságoknak, hogy 
reagáljunk a nem kívánatos folyamatokra; sőt, azt tükrözi vissza, hogy a mezőgazdaság egyre 
jelentősebb szerepet tölt be a nemzetgazdaság egészében. Ha csak az ismertetett 
exportpozíciót vesszük alapul, és ha még tovább tudnánk menni a feldolgozott termékek 
exportpozíciójában, ami előfeltétele annak, hogy az élelmiszer-feldolgozást segítsük, 
megjegyzem: hamarosan, talán napokon belül megnyitásra kerül az ÉLIP-pályázat (Czerván 
György: December 9-én, elnézést!), itt aztán tényleg a feldolgozóipar konkrét megsegítése 
tükröződik vissza ebből a pályázatból. Nos, tehát ha a feldolgozottsági szint növelése mellett 
tudnánk az exportot produkálni, az még jelentősebb árbevételt hozhatna. És hogy ideugorjak a 
tegnapi fontos GDP III. negyedéves jelentéshez, amely az eddigi év teljesítményén alapul, és 
ez átfedi az agrárjelentés pontos időszakát, az 1,8 százalékos éves GDP-növekedésből a 
mezőgazdaság 1,4 százalékot tett ki.  

Sokszor elmondtam, hogy örülünk annak, hogy a kormány, a kormányfő szintjén is 
egyre határozottabban érződik a mezőgazdaság szerepének hangsúlyozása a 
nemzetgazdaságunkban, és itt, ha csak a foglalkoztatáshoz és a GDP-hez való hozzáadott erőt 
mutatjuk, akkor, azt hiszem, mindenki tudja, érdemes odafigyelni a mezőgazdaságra, és én 
több helyen említettem a mezőgazdaság kitettségét, időjárási kockázatát, és hogy ha annak a 
csökkentésére nagyobb energiát tudnánk fordítani – én kettőt mindig meg szoktam itt említeni 
–, tehát ha a kitettség csökkentésére nagyobb energiát tudnánk fordítani, akkor még stabilabb 
lehetne a mezőgazdaság hozzáadott értéke a nemzetgazdasághoz. Itt a vízháztartási 
kérdéskört, az öntözést, a vízszabályozás kérdéskörét és netán a jégeső elleni elhárító rendszer 
komplex kiépítését, Magyarország lefedését említeném meg, ami azért elég komoly gondokat 
szokott okozni. A vízhiány, néha a víztöbblet, aztán a vízhiány, tehát a teljes vízügyi 
szabályozás problematikájával állunk szemben, és az előbb említettem még a jégelhárítás 
problémáját.  

Úgyhogy nehéz lesz talán vitatkozni, inkább a jövőbeni fejlesztések vagy prioritások 
lehetnek a vita tárgya, hogy mit gondolunk most, mit gondol az agrárkormányzat a prioritások 
tekintetében, és vajon jó-e ez az irány, ezt kell-e tartani, mert az adatok, amelyeket itt látunk, 
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azok, úgy tűnik, tükrözik a mezőgazdaság stabilitását, és egyértelmű növekvő pályán tartását, 
sőt, ha az idei adatokat nézzük, akkor a további növelését is jelentik.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.  
További bizottsági tag megszólaló, kérdező van-e? (Jelzésre:) Igen, Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Úgy az államtitkár úrral, mint az 

elnök úrral egyetértek abban, hogy az agrárium sikerei valamennyiünk sikerei, és 
valamennyiünk örömét jelentik, de azért ez a rövid beszámoló nyilván csak a legfontosabb 
sarokszámokra tudott kitérni, és azért az ördög mindig a részletekben van elrejtve, ezért volna 
néhány kérdésem, természetesen a mezőgazdaság érdemeit nem vitatva, de azért ellenzékből 
nekünk nem az a dolgunk, hogy azokat még tovább hangsúlyozzuk, hanem hogy esetleg 
azokra a pontokra mutassunk rá, ahol van még mit javítani, ahol van tennivalónk. Így azzal 
kapcsolatban, amit az államtitkár úr említett, hogy – azt hiszem – 2230 milliárd a kibocsátás, 
de ez nem a volumennövekedésből adódik, hanem inkább az árnövekedésből, én azt 
gondolom, hogy sokkal jobban örültünk volna ennek a mondatnak, ha ezt megfordítva 
tudnánk mondani, hogy miközben az árak akár csökkentek vagy stagnáltak a világpiacon, így 
a volument tudtuk növelni, hiszen a mezőgazdasági sikeres szakpolitikát az fémjelezné, meg a 
szakma nagyobb teljesítőképességét, termelékenységnövekedést és egyebeket, hogyha a 
volument tudtuk volna növelni.  

Itt a volumennél nagyon fontos – és ez kérdésem volna, államtitkár úr –, hogy ezen a 
2200 milliárdon belül mi a szerkezet. Minden évben egy nagyon fontos mérőszám, hogy így 
mondjam, hogy az exportnak, illetve egyáltalán a termelésnek milyen a szerkezete, hogy 
mennyire az alapanyag-, a mezőgazdasági alapanyag-termelés dominál – a korábbi években, 
azt hiszem, a ’12-es meg a ’11-es évben is messzemenően a néhány ipari növény dominált, ha 
jól emlékszem, ilyen 70 százalék körül vagy valamivel a felett volt annak az aránya –, és ez 
nyilván a mezőgazdaságunk szerkezetére vonatkozóan nem túlságosan örvendetes. Tehát 
minden, amit ezen tudunk javítani, tehát ha az alapanyag-előállításról az arányok 
áthelyeződnének a magasan feldolgozott élelmiszerekre, az egy kívánatos tendencia volna, és 
egy jó indikátora volna annak, hogy valóban milyen munkát végzett a mezőgazdaság és a 
kormány. Tehát hogy ezen a 8,1 milliárdos exporton belül ez a növekedés miben áll 
arányaiban, ezt szeretném megkérdezni.  

Az, hogy az élelmiszeripar, az agrobiznisz az élelmiszeriparral, ha jól értettem, mert 
nagyon nehéz ezt a sok adatot, számot követni, a második helyen áll így együtt, tehát az 
agrobiznisz az élelmiszeriparral – ugye, jól mondom? – a második helyen áll a járműgyártás 
után. Ha ez így van… (Czerván György: Ez az élelmiszeripar, az élelmiszeripar az ipari 
ágazatokon belül a második.) Az élelmiszeripar, és abban nincs benne a mezőgazdaság. 
(Czerván György: Nincs.) Akkor ha így vesszük, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, 
akkor az valószínű, hogy az első helyen áll népgazdasági szempontból, és én azt hiszem, hogy 
ez megint olyan, hogy mindannyiunknak – hogy is mondjam? – a szakmánk iránti önbizalmát 
kellene, kell hogy növelje, és nyilván a büszkeséget is, ugyanakkor azonban a kormánynak 
ezzel hangsúlyosan kellene foglalkoznia, és ezt ugyanúgy stratégiai ágazatnak kellene 
tekinteni, mint a járműgyártókkal és a multikkal megkötött szerződéseket.  

Az állatállomány aránya nőtt, ez valóban örvendetes, különösen a kérődzőkre 
vonatkozóan, de nyilván a sertéságazatról, noha van sertésstratégiánk, ez nem mondható el, 
tehát a sertéságazatban sajnos minden törekvés, kormányzati törekvés ellenére, ha jól tudom a 
nem hivatalos és nem a legutolsó statisztikai adatokat, vagyis a folyamatos adatokat a szakmai 
szervezetektől, akkor a sertésállomány csökkent, és ez viszont megint csak a teendőket hozza 
ki. 

Hallottuk, hogy a foglalkoztatottság aránya 8,2 százalékkal nőtt, ez 15 ezer 
munkahelyet jelentett ’11-ről a ’12. évre. Én tudom, hogy most a ’12-es agrárgazdasági 
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jelentést tárgyaljuk, de azért itt is és mindig muszáj megemlítenünk és a figyelmünk 
középpontjában tartani azt a tényt, hogy a Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 
viszont egyedül a mezőgazdaságban csökkent a foglalkoztatottság a tavalyi év azonos 
időszakához képest. Miközben tehát a ’12-es adatokon örömködünk, ami nagyon helyes, én 
azt gondolom, a farkas ott van a nyomunkban, és az viszont egy nagyon súlyos tény. Esetleg 
hogyha az államtitkár úr ennek az okát elmondaná. (Font Sándor, a bizottság elnöke elhagyja 
az üléstermet.) 

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: A kormányzat nyilván foglalkozik ezzel, nyilván a tudatában van, de hogyan 

elemzi, hogyan értékeli a kormányzat, hogy minek köszönhető ez a szinte ugyanakkora 
csökkenés 2012. III. negyedévéről a mostanira, mint amekkora növekedés volt ’11-ről ’12-re?  

Az utolsó kérdésem a támogatásokkal kapcsolatos. Úgy emlékszem, hogy 
140 milliárddal nőtt nagyságrendileg – az apróra nem emlékszem – a támogatás a ’12. évben, 
de tudjuk, és ez egy fontos kérdés, hogy az Unióból jön a pénz, ütemesen, ahogy a szerződés 
volt, viszont a szakma nagyon sérelmezi azért azt, hogy még a szocialista kormány elkezdte 
megvonni, illetve minden módon csökkenteni a top-up támogatásokat. A polgári kormány 
sem adta vissza ezeket az elmaradt top-up kifizetéseket vagy top-up összegeket, és valójában 
itt a 2004-2005-ös, s a többi, ígéreteknek megfelelően azért ebben az értelemben egy 
folytonosságnak kell lennie, függetlenül attól, hogy milyen színű a kormány. Itt csak azt 
kérdezném meg, a konkrét kérdésem tehát az, hogy a 140 milliárd támogatásnövekményen 
belül milyen arányú a top-up, hogy tudjuk azt átmenteni, mert szó van arról, hogy azért 
törekvés is van a kormány részéről arra, hogy valahogy azért az uniós jogszabályok 
szlalompályáján haladva, de mégis valamit megőrizzünk belőle, és ez például a baromfi- és a 
sertéságazat támogatására kiválóan hasznosítható lenne esetleg.  

Köszönöm szépen, nekem ennyi volt az észrevételem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr hozzászólását. Van-e még az első körben 

egyéb hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Egyelőre nem látok, úgyhogy visszaadom a szót 
az államtitkár úrnak.  

 

Czerván György (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Az elnök 
úr megjegyzésével, véleményével egyetértek. Gyakorlatilag amiket ő megemlített, a 
vízstratégiai is a kormány elé fog kerülni, tehát az öntözés fontossága, a jelenlegi 100 ezer 
hektár növelése mindenféleképpen kívánatos, illetve a kárenyhítési rendszer tökéletesítése, 
annak kiterjesztése az állattenyésztés irányába napirenden van az új uniós jogszabályok 
keretén belül. Illetőleg amit az elnök úr is említett, a különböző technikákon, tehát 
kárelhárítási technikákon – itt a jégesővel kapcsolatos lehetőségekre gondolok – is dolgozunk 
a minisztériumban, és a szakmával egyeztetünk. A prioritások – majd erről fogok beszélni a 
következő előadásomban – egyértelműen az érzékeny ágazatok támogatása, érzékeny alatt a 
magas hozzáadott értéket képviselő, magas foglalkoztatási lehetőséget biztosító ágazatok 
kiemelt támogatása majd a most újonnan megnyíló vidékfejlesztési forrásoknál, értem ez alatt 
az öntözést, nem kell magyarázni, a kertészeti ágazat kiemelt támogatását, az állattartás, 
valamint az élelmiszeripar, tehát ezek lesznek azok a fő prioritások, amelyek, úgy gondolom, 
a megjegyzésekkel is szinkronban vannak. (Font Sándor, a bizottság elnöke visszatér az 
ülésterembe.) 
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
Amit Varga képviselő úr még külön kiemelt, természetesen mi is tudjuk, hogy a 

részletekben van a lényeg, és természetesen van még mit javítani, és nagyon bízom benne, és 
az év vége felé közeledve úgy is látom, hogy a 2013. évben előre fogunk lépni a 2012. évhez 
képest is. Az, hogy ’12-ben a volumen csökkent és az árak emelkedtek, az árak nagyobb 
mértékben emelkedtek, mint ahogy a volumen csökkent, és ennek köszönhető a 
kibocsátásemelkedés, persze, ez sok mindennel van összefüggésben, de az a kívánt állapot, 
hogy ez fordítva legyen lehetőség szerint, és ez a 2013. év ilyen. Itt gyakorlatilag az árak 
csökkennek, nem is kis mértékben, 20-25 százalékkal mondjuk a gabonánál vagy az 
olajnövényeknél, viszont a volumen az előző évhez képest pedig nagyon jelentős mértékben 
nőtt. Túl vagyunk a betakarításokon, most nem akarom tételesen felsorolni, az egy külön 
előadás lenne, de lényegesen kedvezőbb, mint az előző évben volt. És nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy ez nem az időjárásnak vagy nem csak az időjárásnak köszönhető, mert 
azért 2013-ban is volt árvíz, volt belvíz, volt tavaszi fagy, volt őszi fagy is, lehet, hogy lesz 
téli fagy is, és júliusban, augusztusban gyakorlatilag egy szem csapadék nem volt, és 40 fokos 
meleg volt minden nap, tehát nem igaz az az állítás, hogy a ’13-as növekvő teljesítmény az 
időjárásnak köszönhető. Lehet, hogy ’12-ben rosszabb volt talán az időjárás, de hogy az idén 
sem volt jó, és ennél a gazdák jobbat is el tudnak képzelni maguknak, az teljesen biztos. 
Abban, hogy ’13-ban a pozitív folyamatok folytatódtak, úgy gondolom, benne van a 
gazdáknak, a gazdálkodóknak a jó munkája, hogy odafigyeltek, amikor lehetett menni a 
földekre, akkor kimentek, odafigyeltek a vetőmagra, a tenyészidőre, a tápanyag-utánpótlásra, 
tehát mindenre, ami a gazdálkodással összefügg, és azért talán a kormányzat is segítette 
valamelyest a munkájukat a különböző támogatási formákon meg hitelkonstrukciókon, 
finanszírozási konstrukciókon keresztül, legalábbis reményeim szerint.  

A kibocsátás szerkezete. Nekem erre van egy kiváló táblázatom, de egyébként ez 
benne van az anyagban, a 16. oldalon, a mezőgazdasági számla 8. táblázat alatt, ezt hadd ne 
ismertessem! Nincsen kiindexelve, de az állatok, az állati termékek aránya ez az a bizonyos 
35 százalék körüli, és nyilván a gabona, illetve az ipari növény jelentős, a gabona 600 milliárd 
forint a 2200 milliárdból például, az ipari növény pedig nem egészen 300 milliárd forint, ezt 
tételesen meg lehet nézni a kiadott anyagban.  

Az exportszerkezeti összetétel is szerepel, ez a ’12-es táblázat címszó alatt tételesen 
szerepel, de általánosságban azt el tudom mondani, egyetértve az elnök úrral, ő is beszélt róla, 
hogy az agrárium exportteljesítménye kiváló, de szerkezetileg a nyersanyagok és az 
alapanyagok aránya olyan 46 százalék, tehát nagyon jelentős, és nyilván akkor a feldolgozott 
vagy a közepesen feldolgozott termékek, késztermékek aránya alacsonyabb, mint a kívánatos. 
Az importunknál meg fordítva van, ott viszont 46-47 százalék a késztermékek aránya, tehát 
ezt kellene megfordítani. Ez a célunk, és ezért szerepel többek között a prioritások között a 
’14-’20 közötti időszakban az élelmiszeripari ágazat kiemelt fejlesztése, és – majd fogok erről 
beszélni – nemcsak a vidékfejlesztési forrásokból, hanem egyéb gazdasági operatív 
programokból is szeretnénk ide forrásokat csoportosítani. Az elnök úr utalt rá, és közbe is 
kotyogtam, hogy december 9-én meg fog jelenni az a támogatási jogcím – ez még a ’13-as 
források felhasználásával kapcsolatos –, legalább 60 milliárd forint támogatási jogcímet 
fogunk kiírni az állattenyésztés korszerűsítésére, illetve élelmiszeripari fejlesztésekre. Azért 
fogalmaztam így, hogy legalább 60 milliárd, mert amennyiben még már odaítélt támogatási 
jogcímek szabadulnak fel, azokkal a felszabaduló keretekkel igény szerint növeljük – 
remélem, hogy lesz rá majd kereslet – ezeket a támogatási forrásokat. Ez december 9-én fog 
megjelenni, de nem akarok előreszaladni, erről nyilván fogunk majd tájékoztatót kiadni, és 
január 31-éig lehet majd pályázatot benyújtani. Ezzel reményeink szerint tudjuk teljesíteni azt 
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a célunkat, hogy az EMVA-ból, tehát a vidékfejlesztési forrásokból nem marad lekötetlen 
euró ebben a pénzügyi ciklusban.  

Azért nem szerepel az élelmiszeriparral együtt a mezőgazdaság, mert a 
mezőgazdaságot nem az iparhoz soroltuk, hanem csak az iparon belül rangsoroltuk az ipari 
alágazatok közül az élelmiszeripart, de ha összeadjuk, akkor az az eredmény jön ki, amit 
említettél. Ezt tehát szándékosan nem tettük oda.  

A sertésről. Gyakorlatilag elmondtam, hogy a kérődzőknél kedvező a helyzet, a 
következő előadásomban fogok beszélni arról, hogy mi várható a következő időszakban. 
Sajnos egy mostohagyereke a sertés- és a baromfiágazat az Uniónak, úgyhogy olyan jellegű 
támogatásokat, mint a kérődzőknél nem tudunk, nem tudtunk, és úgy néz ki, hogy nem tudunk 
a jövőben sem biztosítani. Többek között ezért készítettük el először a sertéságazati stratégiát, 
mert azt látjuk, hogy itt a legnagyobb baj, meg az sem véletlen, hogy az áfakérdésben is, még 
hogyha nem is olyan skálán, nem is olyan mértékben, mint azt szerették volna nagyon sokan, 
az ágazat szereplői, de mégiscsak tettünk egy fontos lépést és előre történő lépést az élőhús- 
és félsertés-áfa témájában.  

A foglalkoztatás kapcsán: valóban, a ’12-es adatok önmagukért beszélnek. Azt nem 
tettem hozzá, hogy ez egy kiugróan jó teljesítmény volt, és magunk között szólva nehéz lesz 
megismételni, hogy 15 ezerrel nőjön az ágazatban foglalkoztatottak száma. Ez sok mindennel 
összefügg, és az idei adatok nem ezt támasztják alá. Mondom, ez egy egyszeri kiugró 
teljesítmény volt, ezt nem tudtuk 2013-ban megismételni, de azért azt is tudni kell, hogy a 
gazdaság, a gazdasági növekedés beindult hál’ istennek más ágazatokban is a 
mezőgazdaságon kívül, itt például az építőipart említeném meg, és az elszívó hatás megjelent. 
Tehát többek között azért nem tudott az ágazat annyi többletfoglalkoztatást lekötni, mert más 
ágazatok húzó hatása, ami egyébként nemzetgazdasági szempontból még akár pozitív is lehet, 
megjelent, itt például az építőiparra gondolok, de – amivel kezdtem a legelején a 
kiegészítésemet – a prioritás a magasabb foglalkoztatottságú ágazatok támogatása, a 
kertészeté, és így tovább, nem akarom még egyszer felsorolni. Tehát van még tartalék ezen a 
területen.  

A támogatások növekedése. Ez egy pénzügyi szemléletű anyag. Én 
eredményszemléletben jobban szeretem, hogy milyen támogatási jogcímek vannak, mert itt 
egyik évről a másikra tolódhatnak. Én emlékszem az egy évvel ezelőtti beszámolóra, akkor 
meg csökkenés volt, és talán mondtam, ha nem mondtam, akkor akartam mondani, hogy 
ebből következően az idei évben meg pozitívabb lesz a dolog. A lényeg az, hogy az adott 
tárgyévre milyen jogcímek vannak mekkora összeggel, és az már több mindenen is múlhat, 
több mindentől függ, hogy ebből a tárgyévben ténylegesen mennyit sikerül kifizetni, vagy 
mennyi csúszik át. Például az előbb említett EMVA-s pályázatnak, amely most decemberben 
lesz kiírva, a kifizetése biztosan el fog húzódni a következő évekre. Én tehát igazából 
eredményszemléletben szeretem ezeket megközelíteni, bár mint volt gazdálkodó tudom, hogy 
a pénzügy, a cash, a cash-flow mennyire fontos természetesen, de azért az, hogy a 
támogatásokon belül a nemzeti források aránya durván 20 százalék, és az uniós forrás aránya 
80 százalék, az mindenféleképpen egy állandó dolog, és itt ’12-ről beszéltünk, ’13-ban értük 
el a nemzeti borítékunk 100 százalékát, tehát ’13-ban vált véglegessé ez az arány. 

A top-upnál folyamatosan arra törekedtünk – ez a nemzeti költségvetést érintő tétel, 
amely a folyó kiadások között szerepel –, hogy szinten tudjuk tartani azokat a jogcímeket, 
amelyek rendelkezésre állnak. Többé-kevésbé sikerült is 2010 óta, hogy vagy legalább az 
előző évi szintet megtartani, vagy ha az uniós szabályozás csökkenti a támogatási lehetőséget, 
akkor pedig a maximumon, az Unió által megengedett maximumon tartani a különböző 
jogcímeket, és ebben a sertés- és a baromfiágazat valóban nem szerepel. A szántóföldi… 
Tehát amit kritikaként megfogalmaztál, az igaz, nem a top-up az elvi maximális lehetőségét 
fizetjük ki, azt, amit Brüsszel úgymond jóváhagynak, a szántóföldi növényekre nem fizetünk 
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top-upot, tehát fizethetnénk gabonára, cukorrépára, és így tovább – ezeknek az ágazatoknak a 
legkedvezőbb a jövedelempozíciója Magyarországon jelenleg, ezért nem tervezünk ide 
további forrásbővülést, mert fontosabbnak tartjuk a meglévő forrásokat, amit a költségvetés 
megenged, más ágazatok támogatására fordítani, de majd erre is teszek utalást a következő 
előadásomban.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. 

Szavazás 

Ehhez kapcsolódóan van egy döntési kötelezettségünk, illetve kettő is: először is a 
jelentést önmagát általános vitára kell bocsátanunk, illetőleg arról kell döntenünk, hogy 
általános vitára alkalmasnak találjuk-e, és ehhez kapcsolódóan a bizottságunk benyújthat és 
benyújt egy határozati javaslatot. Először tehát a jelentés általános vitára való alkalmasságáról 
döntünk. Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Kérdezem, hogy bizottságunk benyújtja-e a határozati javaslatot, amely kiosztásra 
került a bizottság tagjainak. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt benyújtsuk. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Szintén egyhangú.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Egy előadó javasolására van lehetőségünk, hiszen egységes volt a véleményünk, 
többségi előadót állíthatunk. Megkérdezem, hogy van-e affinitás a bizottsági tagokban, az 
ellenzéket is kérdezem, tehát akár ők is elmondhatják a többségi véleményt ez esetben, ha 
meg akarnak szólalni. (Varga Géza: Meg fogunk szólalni, de rendes időkeretben.) Jó… 
(Varga Géza: Tehát a saját véleményt nem többségi véleményként akarnánk elmondani.) Jó. 
Nagy Istvánt javaslom. Ki az, aki elfogadja, hogy István mondja el a bizottsági véleményt? 
(Szavazás.) Igen, egyhangú, így döntöttünk.  

Köszönöm szépen, ezzel a határozatokat meghoztuk, az első napirendi pontot lezártuk. 

Tájékoztató a 2014-2020. évi agrárköltségvetés tervezéséről 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely az államtitkár úr részéről egy előadás a 
2014-2020. évi agrárköltségvetés tervezetéről. Megadom a szót.  

 

Czerván György (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Egy 
anyagot keresünk, hogy a vetítést meg tudjuk oldani. Nem tudom, valaki tudna segíteni, hogy 
hova tették? (Sentényi Lilla: Elektronikusan elküldte ide a parlamenti titkárságunk az 
államtitkár úr prezentációját, és, gondolom, azért van ez idekészítve, csak nem tudjuk, hogy 
hol van az anyag. Van itt egy technikus?) Írásban viszont, úgy tudom, mindenki megkapta az 
anyagot, már legalábbis a bizottsági tagok, én azt hittem, hogy ez be van készítve, elnézést 
kérek! 

 
ELNÖK: Szinte biztos.  
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tudom, elnök úr, 

várjunk-e a technikára, vagy elkezdjem?  
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ELNÖK: Egy pillanat türelmet kérek! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hátha sikerülne, hogy a 

vendégek is nyomon tudják követni. (Horváth Zoltánné: Nem kérték, de azonnal kimásoljuk 
egy pendrive-ra.) Ez megoldható? (Horváth Zoltánné: Természetesen.) Jó. Amíg elkészül, 
mégiscsak elkezdeném, elnök úr, az időkímélés miatt. 

A 2014-2020 közötti időszakról szeretnék beszélni, arról, hogy milyen költségvetési 
mozgástér lesz, illetve hogy a szabályozás hogyan fog majd alakulni. Az mindenképpen jó 
hír, hogy a közös agrárpolitika, az erős kétpilléres rendszer megmarad, az I. pilléren belül a 
közvetlen támogatások rendszere – az előadásom főleg erről fog majd szólni, hiszen ez a 
legnagyobb tétel a támogatásokon belül –, illetve az I. pilléren belül vannak még a piaci 
szabályozási eszközök, erről majd röviden kívánok szólni, és vannak a II. pilléres 
vidékfejlesztési jogcímek, amelyek programozása egyébként most zajlik.  

A főbb számokban az állam- és kormányfők még idén februárban megegyeztek, még 
néhány formális jóváhagyás szükséges, de alapvetően nem fognak változni. Az Európai Unió 
költségvetése a 2014-2020 közötti időszakban 3 százalékkal fog csökkenni, tehát a torta 
kisebb lesz. A közös agrárpolitika költségvetése még nagyobb mértékben fog csökkenni a 
2007-2013-as időszakhoz képest, mégpedig 11 százalékkal fog majd csökkenni ’14 és ’20 
között. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jó hír a számunkra az, hogy a Magyarországra jutó 
közös agrárpolitika támogatása a 2007-2013 közötti 10,4 milliárd euróhoz képest 
12,3 milliárd euróra fog növekedni, ami egy 1,9 milliárd eurós növekmény, árfolyamtól 
függően ez egy 500 milliárd forintos nagyságrendű növekmény. Ez azt is jelenti, hogy 
Magyarország részesedése a közös agrárpolitika, a KAP támogatásaiból a 2007-2013-as 
2,4 százalékról 3,2 százalékra fog növekedni ’14 és ’20 között. Ez azt jelenti, hogy a torta 
kisebb, ezen belül a közös agrárpolitika tortája még inkább kisebb, ennek ellenére 
Magyarország támogatottsági aránya, támogatottsági szintje százalékos szinten is, illetve 
abszolút összegben is növekedni fog.  

Egyébként zárójelben érdekességképpen, amíg elkészül a technika, elmondanám, hogy 
ha az uniós támogatási forrásokat nézzük, amelyek egyébként 3 százalékkal csökkentek, és 
hogyha megnézzük, hogy a 28 tagállamban mi a helyzet (A hozzászólást a továbbiakban 
vetítés kíséri.) – most tehát az első sorról beszélek, a 3 százalékról, hogy 97 százalékos az 
index –, akkor azt kell mondanom, hogy abszolút összegben Lengyelország mögött 
Magyarország kapja a legtöbb pénzt, és most a nettó pénzről beszélek, a nettó pénzről, a 
befizetési kötelezettségi levonása utáni pénzről beszélek, abszolút mértékben Lengyelország 
és Románia mögött a harmadik helyen van Magyarország részesedése az uniós forrásokból 
’14 és ’20 között. Ha egy főre vetítjük, mert Lengyelország meg Románia egy kicsivel 
nagyobb lélekszámú ország, akkor néhány euróval a második helyen van Magyarország 
Litvánia mögött. Hogyha pedig GDP-arányosan nézzük, akkor szintén a második helyen van 
Magyarország a 28 uniós tagállam között Bulgária mögött. Én tehát úgy gondolom, hogy 
valamennyi fontos mutatóban dobogón van Magyarország 2014 és ’20 között, és ezen belül 
beszéltem arról, hogy 1,9 milliárd euróval, 18 százalékkal kedvezőbb a Magyarországra jutó 
KAP-támogatás. Itt van a részesedés – én kerekítve mondtam – 2,4-ről 3,2 százalékra 
növekszik a részarányunk.  

Meg van bontva, a közvetlen támogatásoknál még kedvezőbb a helyzet, és ami a 
vidékfejlesztési támogatásoknál van, az 0,4 milliárd euró akar lenni, csökkenés, de itt jön be 
az, hogy a partnerségi megállapodás keretében más gazdasági operatív programokból 
kívánunk vidékfejlesztési célú támogatásokat biztosítani, ebből az egyik legnagyobb tétel a 
GINOP, tehát a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program, az élelmiszeripar 
fejlesztését abból szeretnénk visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások formájában 
kiegészíteni, de van még több ilyen operatív program, ahol tudunk kutatás-fejlesztésre, 
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agrárkutatás-fejlesztésre, egyéb célokra fordítani, tehát ezt a mínusz 0,4 milliárd eurót bőven 
kompenzálni szeretnénk, hogy a vidékfejlesztési jogcímeken se legyen csökkenés a 2007-
2013-as időszakhoz képest. Az első táblázatról sokat beszéltem. 

A fő célkitűzések – ezeket már talán a bizottsággal is ismertettem. A magyar elnökség 
alatt kerültek elfogadásra ezek a célkitűzések, amelyek teljesen szinkronban vannak 
egyébként a magyar kormány kormányzati célkitűzéseivel, illetve a vidékfejlesztési 
stratégiánkkal.  

A főbb megállapodások már megszülettek. ’15-től mindenféleképpen alkalmazni kell 
már az új elemeket, de szerencsére elég rugalmas a rendszer, és tagállami hatáskörben elég 
sok mindent el kell, és el is fogunk tudni majd dönteni. Ennek az előkészítése most folyik.  

A közvetlen támogatásokról szeretnék elsősorban beszélni. Ez egy nagyon fontos 
táblázat, erre majd többször is vissza fogok utalni. Ez a séma mutatja a közvetlen támogatások 
új rendszerét. Ránézésre, hogyha összehasonlítjuk a mostani támogatással, most van a SAPS-
rendszer, a területalapú támogatási rendszer, és ahhoz hozzájön a 68. cikkely alapján ez a 
10 százalékos, a nemzeti közvetlen borítékunk 10 százalékát jelentő termeléshez kötött 
3,5 százalék, ez a különleges tejtámogatás, meg a termeléstől elválasztott további 
6,5 százalék, ahol a szerkezetátalakítási programjaink meg a biztosítási díj támogatása van. Ez 
a mostani rendszer. Ezzel szemben ha az újat el akarom magyarázni, ahhoz nem két perc kell, 
hanem kicsivel több idő, tehát látszik, hogy bonyolultabb lesz az új rendszer, egy kivétellel, 
ami itt a „vagy” alatt szerepel: lesz egy valóban egyszerűsítést jelentő elem.  

A felső téglalapot én a normál rendszernek szoktam nevezni, amely áll kötelező 
elemekből és önkéntes elemekből. Az egyik kötelező elem az alaptámogatás – ez hasonlít 
leginkább a mostani területalapú támogatási rendszerre –, ami vagy SAPS-ot jelent, tehát a 
mostani rendszer folytatását bizonyos opcionális lehetőségekkel, vagy egy új rendszerre, egy 
támogatási jogosultságon alapuló új rendszerre, erre a bizonyos BPS-re való átállást, majd 
elmondom ezeknek a lényegét, illetve a lehetőségeit.  

A következő kötelező elem a zöldkomponens – erről fogok beszélni. 
Új elemként jött be az I. pillérbe a fiatal gazdák támogatása, amit többek között 

Magyarország is erőteljesen szorgalmazott. A fiatal gazdák támogathatósága csak a II. 
pillérben volt eddig, tehát a vidékfejlesztési jogcímek között, most a közvetlen támogatások 
közé is beemelésre került, és a nemzeti tartalék, ami szintén nagyon fontos.  

Önkéntes elem a termeléshez kötött támogatások. Említettem az előbb, hogy jelenleg 
3,5 százalékot tudunk termeléshez kötötten kifizetni, ez gyakorlatilag a különleges 
tejtámogatás, aminek egyébként a második felét éppen most kezdte az MVH kifizetni – hogy 
kicsit aktualizáljam a témát. Magyarországon a gazdálkodó gazdák szeretik és értik a 
termeléshez kötött támogatásokat, vagyis ezzel az elemmel, amely önkéntes ugyan, élni 
szeretnénk, tehát úgy néz ki, hogy be fogjuk majd vezetni ezt a lehetőséget, és a magyar 
gazdálkodók nem nagyon szeretik a történelmi referenciákon alapuló, termeléstől elválasztott 
támogatásokat, de ilyenek is vannak még. Önkéntes elem még a természeti hátrányokkal 
sújtott területek támogatása, de ez nálunk szerencsére annyira nem érdekes, majd erről is 
fogok beszélni. Továbbra is feltétel, mint a mostani területalapúnál, a kölcsönös megfeleltetés 
követelményeinek a teljesítése.  

Az egész normál rendszernél figyelembe kell vennünk az úgynevezett degresszivitást, 
ami leánykori nevén a caping, ami bizonyos támogatási összeg fölötti támogatások elvonása 
bizonyos mértékig, illetve bejött egy új dolog, a redisztribúció, a közvetlen támogatások 
átcsoportosítási lehetősége. Vagy pedig a normál rendszerrel szemben önkéntes a tagállam 
számára, de mi biztosan be fogjuk vezetni, a kisgazdaságokat érintő egyszerűsített rendszer, 
az egyszerűsítést az jelenti, hogy a zöldítést nem kell betartani – arról majd beszélek, hogy 
mit jelent maga zöldítés –, és azt, hogy a kölcsönös megfeleltetés be nem tartása nem von 
maga után szankciókat.  
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Akkor szaladjunk végig ezeken az elemeken! 
Milyen a mostani SAPS-rendszerhez képest a BPS? – és visszautalok az előző táblára, 

hogy BPS vagy SAPS. Amikor arról beszélek, hogy a SAPS-ot tovább lehet vagy tovább 
akarjuk vinni, akkor az csak a BPS-t váltja ki, a zöldítést meg a többi elemet nem, a többi 
elem mindenféleképpen bevezetésre fog kerülni ’15-től. Mi ez a BPS? Itt angolul is itt van: 
basic payment scheme, tehát alaptámogatási rendszer, ez egy vagyoni értékű jogot jelent. Az 
indulás évében egyszer kerül kiosztásra, szemben a SAPS-szal, amit mindig a tárgyévi 
földhasználat után adjuk be az egységes kérelemmel, hogy az adott tárgyévben mennyit, ez 
egyszer kerül az indulás évében kiosztásra, és ahány hektárra kap támogatási jogosultságot 
valaki, attól függetlenül, hogy változik a földterülete mondjuk a földtörvény kapcsán vagy 
bármi egyéb oknál fogva, csak az alaptámogatási jogosultságra megfelelő földterülettel tudja 
aktiválni teljes egészében ezt a támogatási jogosultságot. Ez tehát egy forgalomképes vagyoni 
értékű jog lesz. Akik újonnan lépnek be, tehát a bevezetés után kezdenek gazdálkodásba, 
azoknál jön be a nemzeti tartalék, ők onnan kaphatnak támogatási jogosultságot.  

Aktív gazdák a jogosultak – én ezt egyszerűen le szoktam azzal rendezni, hogy 
Magyarországon a 177 ezer regisztrált termelő gyakorlatilag mind aktív gazdának minősül. 
Tehát aki most jogosult a területalapúra, az jogosult lesz a BPS-re is, amennyiben bevezetjük.  

Minden tagállam egy negatív listát fog felállítani, hogy ki nem számít aktív 
gazdálkodónak. Repülőtereket, sportpályákat meg golfpályákat nem kívánunk 
agrártámogatásban részesíteni, tehát rajta lesznek a negatív listán.  

A zöldkomponens. Nagyon sok vita volt ennek a komponensnek a kapcsán. Nem 
kevés pénzről van szó, a közvetlen borítékunk 30 százaléka fizethető ezen a jogcímen, tehát 
ezzel úgy számolunk, hogy ez az elem mindenféleképpen…, ezt 80 euró per hektárral 
kalkulálom durván, 75-80 euró per hektár ez a 30 százalék. Három feltétele van: 
diverzifikálás, állandó gyep és ökológiai célterület fenntartása. Szerencsére nagyon kedvező 
változások következtek be a tárgyalások folyamán, mert a bizottság eredeti javaslata a 
zöldkomponens teljesítése tekintetében magunk között szólva katasztrofális volt, én úgy 
fogalmaztam – lehet, hogy már itt is –, hogy ha azt kellene magyarázni a gazdáknak, hogy mit 
kell csinálni azért, hogy a 30 százalékos támogatást juttassuk, lehet, hogy vasvillával 
kergettek volna meg bennünket. Most jó esélyünk van arra, hogy ha most elmagyarázzuk, 
nem fognak megkergetni vasvillával, mert a háromból legalább kettő könnyedén teljesíthető, 
és az ökológiai célterület sem lehetetlen.  

A diverzifikáció lényege, hogy 10 hektár alatt egy növény, 10 és 20 hektár között két 
növény, illetve 30 hektár fölött három növény termesztése kötelező – én úgy gondolom, hogy 
a gazdálkodóink ezt könnyedén tudják teljesíteni, és vannak mentesülő üzemtípusok, például 
a biogazdaságok vagy az állandó gyepterületen gazdálkodók.  

A következő az állandó gyepterület. Ezt tagállami szinten kell… 
 
ELNÖK: De itt a vetésforgó-kötelezettség akkor nincs kiírva? Mert ha csak azt 

mondjuk, hogy 10 hektár alatt egy növény, az oké, egy évben, és a következő évben? 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az a kölcsönös 

megfeleltetésnél lesz követelmény… 
 
ELNÖK: Tehát máshol lép be a vetésforgó. 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): …, más horizontális 

szabálynál, meg szakmailag is azért… 
 
ELNÖK: Oké! 
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CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): …a jó gazdálkodók arra 

odafigyelnek.  
 
ELNÖK: Látjuk, mi történt Amerikában. 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): De az nem ebben van, hanem 

az a kölcsönös megfeleltetésben van szabályozva, így van.  
A gyepterület tagállami szinten kell, tehát nem azt jelenti, hogy mindenkinek kötelező 

gyepgazdálkodást folytatni, hanem az az üzem, ahol van gyepgazdálkodás, attól 
5 százalékban válthat művelési ágat mondjuk, művelésiág-változást. Ezt tagállami szinten kell 
egyébként teljesíteni, ez jó, ez Magyarország kifejezett kérése volt, könnyebb ezt így, nemzeti 
szinten teljesíteni. Hogyha nagyobb az eltérés, mint az 5 százalék, akkor visszaállítási 
kötelezettség van.  

A harmadik a legtöbb vitát kiváltó pont a zöldítésen belül is, az ökológiai célterület – 
ez is sokkal kedvezőbb lesz. Az eredeti bizottsági javaslat 3 hektár fölött tette kötelezővé, 
most ezt sikerült felvinni 15 hektárra, tehát 15 hektár fölött kötelező teljesíteni ezt a feltételt. 
És korábban az volt csak, hogy vagy ugaroltatás, ami egyébként teljesen szembemegy az 
élelmiszertermelés-növelési igénnyel vagy kívánalommal, de szerencsére bejöttek az olyan 
dolgok, mint az erdősáv meg a védősávok meg a kunhalmok mellé, hogy értelmes gazdasági 
növényt is lehet, például fehérjenövényt, lucernát vagy például energianövényt lehet 
termeszteni, és az is beleszámít az ökológiai célterületbe. 7 százalék volt a bizottság javaslata, 
ezt 5 százalékra sikerült levinni, tehát ha mondjuk valaki 100 hektáron gazdálkodik, akkor 
5 hektáron kell azt az ökológiai célgazdálkodást teljesíteni. Ez üzemenként ellenőrizendő 
vagy mérendő, tehát ez nem tagállami szintű kötelezettség, és 2017-ben lesz majd egy 
felülvizsgálat. Itt is vannak egyenértékű gyakorlatok, amit elismernek teljesítésképpen. Úgy 
gondolom tehát, hogy amilyen durva volt a zöldítés, ahhoz képest nagyon sokat enyhült, 
ugyanakkor a kölcsönös megfeleltetésen túlmutató feltételrendszer, viszont sok pénz, sok 
támogatás, euró kötődik hozzá, tehát ezzel érdemes lesz a gazdáknak majd foglalkozniuk, 
illetve megbarátkozniuk ezzel a dologgal. 

Említettem a fiatal gazdálkodókat. A nemzeti borítékunk maximum 2 százaléka 
fordítható erre a jogcímre. Kiszámoltuk már, hogy a különböző korlátokat meg a 
magyarországi adottságokat figyelembe véve a legjobb esetben is körülbelül a 0,6 százalékát 
tudjuk ezen a jogcímen kifizetni, pedig a különböző korlátok kedvezően alakultak. Eredetileg 
25 hektár volt a felső határ, ami ilyen címen plusztámogatást jelenthet – az átlagtámogatás 
25 százaléka adható plusztámogatásként –, ezt sikerült 90 hektárra felvinni, tehát kedvezőbb 
lett a konstrukció, és mégsem tudjuk a 2 százalékot, a maximumot lehívni, úgy néz ki, hogy 
körülbelül 0,6 százalékot tudunk ezen a jogcímen majd kifizetni, és lehet látni, hogy ki számít 
majd fiatal gazdának: 40 év alatti termelő, aki öt éven belül kezdett a gazdálkodásba.  

A nemzeti tartalékról beszéltem. Megvan a felső határa, valószínűleg teljes egészében 
ki fogjuk használni, hiszen innen tudjuk majd az újonnan belépőknek a támogatási 
jogosultságot biztosítani.  

És akkor az önkéntes elem következik. Beszéltem arról, hogy jelenleg 3,5 százalék, ez 
13 plusz 2 százalékra fog emelkedni, ez is egy kifejezett magyar tagállami kezdeményezés 
volt, amely mellé felcsatlakoztak a SAPS-os országok, a velünk együtt csatlakozó országok. 
Az új rendszerben 13 százalék, a nemzeti közvetlen támogatási borítékok 13 százaléka 
adható, lehet látni, hogy milyen ágazatok számára lehet nyújtani. Ez egy kötött lista, ezen nem 
tudunk változtatni. Szerettünk volna, ide akartuk behozni a sertés-, a baromfi- és a 
dohányágazatot, de ezek sajnos nem lesznek innen, erről a jogcímről támogathatók a jövőben, 
a többi növényféleség vagy állatféleség pedig látható. A plusz 2 százalék pedig egy címkézett 
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forrás: fehérjenövény, de itt is hadd mondjak egy érdekességet, bár most már úgy néz ki, hogy 
pozitív irányba dől el: Brüsszel a szóját nem számította be a fehérjenövények közé, nem tartja 
fehérjenövénynek (Közbeszólás: Jézus!), az olajnövények közé sorolta be a szóját. Komoly 
erőfeszítéseket tettek a kollégáim, akik itt vannak mellettem, az ügyben, hogy ez ne így 
legyen, és úgy néz ki – nem akarom elkiabálni –, hogy most már szakbizottsági szinten 
hajlandó Brüsszel a fehérjenövények közé sorolni a szóját. Csak arra utaltam ezzel, hogy van, 
amiről úgy gondoljuk, hogy magától értetődő, és mégis meg kell küzdeni érte, és nekünk 
egyáltalán nem mindegy, hogyha a GMO-mentességre gondolok, hogy az egész Európai 
Unióban az importszója a meghatározó, és hogy az milyen irányba dől el, hogy tudjuk-e 
közvetlenül támogatni ebből a 2 százalékból mondjuk a magyarországi szójatermelés, illetve a 
fehérjenövény-termesztés fellendítését. Nem irányulhat a támogatás a termelés növelésére, 
csak a jelenlegi szint fenntartására adható.  

A másik önkéntes elem – ez 5 százalékos keretet jelent –, a természeti hátrányok. Ez 
Magyarországra egyfelől nem nagyon jellemző, másfelől a II. pillérben eddig is megvolt az a 
lehetőség, az a támogatási lehetőség, és ezután is megmarad. Ha mi bevisszük az I. pillérbe, a 
közvetlen támogatások közé, akkor a II. pillérből ezt le kell vonni, tehát véleményünk szerint 
semmi értelme, úgyhogy valószínűleg nem fogjuk bevezetni ezt az önkéntes elemet a 
közvetlen támogatásoknál.  

Degresszivitás. Ez egy horizontális szabály a normál rendszeren belül. Erről is elég 
nagy vita volt. Ez egy kötelező elem, korábban ezt capingnek neveztük. Az alaptámogatások, 
vagy a BPS vagy a SAPS támogatásai értendők ide. 150 ezer euró feletti összegére legalább 
5 százalékos elvonást kell alkalmazni, ezt üzemenként kell kiszámolni, tehát gazdálkodónként 
kell kiszámolni. Viszont tagállami döntés alapján figyelembe vehető a munkabér és a 
munkabérnek a közterhe mint csökkentő tényező, tehát ez a 150 ezer euró az összes 
támogatás, mínusz a munkabér és közterhei, amennyiben ezt így bevezetjük. Ez a pénz, ami 
itt levonásra kerül, nem vész el a tagállam számára, ez a II. pillérben társfinanszírozás nélkül, 
kizárólag innovációs célokra, de felhasználható. Végeztünk becsléseket, hogyha a munkabért 
figyelembe vesszük, vagy ha nem vesszük figyelembe itt a korrekciónál, akkor lehet látni, 
hogy 3,1 millió euró az elvonás mértéke, hogyha a munkabért nem vesszük figyelembe, vagy 
275 ezer euró, amennyiben figyelembe vesszük, tehát akkor nyilván lényegesen kevesebb, 
akkor már csak olyanok maradnak fenn az érintetteknél, akik nagyon nagy területen, több ezer 
hektáron viszonylag kevés munkaerővel dolgoznak, tehát mondjuk nem tartanak állatot, vagy 
nem foglalkoznak kertészettel, ami munkaerő-igényesebb, és lehet látni, hogy a két verzió 
hány üzemet, hány gazdálkodót érint. Ez tagállami döntés lesz majd, hogy a munkabért 
figyelembe vesszük vagy nem, illetve ez a bizonyos redisztribúció, a források átcsoportosítási 
lehetőségével bizonyos korlátok figyelembevételével hazánk esetében a 30 hektár alattiak 
támogatását meg lehet növelni, ez egy olyan 23 százalékos mozgásteret jelenthet. 
Amennyiben legalább 5 százalékos redisztribúciót alkalmazunk, akkor a capinggel nem kell 
foglalkozni, ez egy nagyon fontos tagállami döntés lesz majd, hogy milyen irányba megyünk 
el. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy a földtörvény kapcsán a középbirtokok, tehát az 50 és az 
500 hektár közötti üzemméretek támogatása volt a kiemelt cél. 

Az egyszerűsített támogatási rendszer a normál rendszerrel szemben. A nemzeti 
keretünk 10 százaléka fordítható erre a jogcímre, itt 1250 euró lehet a támogatottsági felső 
határ per év per üzem, ez a maximum. Tehát aki ebbe a rendszerbe belép – és csak egyszer 
lehet belépni, jövő október 15-éig, kilépni bármikor ki lehet –, annak ennyi lehet a felső 
határa, az alsó határa pedig 500 euró. Az, hogy milyen módszerrel fogjuk ezt kidolgozni… 
Végtelen számú megoldás van egyébként, de a lényeg az – ha a javaslat majd elkészül, 
nyilván majd közhírré fogjuk ezt tenni –, hogy úgy kalkulálunk, hogy a 177 ezer regisztrált 
termelőnek legalább a 40 százaléka be fog lépni ebbe az egyszerűsített rendszerbe. Nyilván 
mindenki ki tudja majd számolni, hogy hol van az a töréspont, amikor 1250, az a maximum, 
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hogyha normál rendszerben többet kapna 1250 eurónál, akkor azt választja, mert úgy jut több 
pénzhez, vagy megelégszik a maximális 1250 euróval, és akkor belép az egyszerűsített 
rendszerbe. Az egyszerűsítést az jelenti, hogy a zöldítést, amiről beszéltem, nem kell 
betartani, nem kell a zöldítéssel foglalkozni, és a kölcsönös megfeleltetésnél is enyhébb 
szabályok vannak. Én úgy gondolom, hogy sokan fogják választani ezt a rendszert majd.  

Amit még el szeretnék mondani, az az, hogy miután a jogszabályok, a végrehajtási 
jogszabályok nem fognak elkészülni év végéig, ezért a jövő év átmeneti év lesz. Ez azt jelenti, 
hogy minden marad ugyanúgy, minden jogcím marad, ami 2013-ban volt, tehát a területalapú 
támogatás meg az egyéb, különleges, elkülönített és a top-up – átmeneti nemzeti támogatás a 
mostani neve – jogcímek is maradnak, maradhatnak. Ami változik, az a büdzsé, mert itt már 
az új büdzsé keretei érvényesülnek. 2013-ban, amikor a nemzeti borítékunk 100 százalékát 
fizethetjük, 1,3 milliárd euróról beszélünk a közvetlen támogatásoknál, ez a ’14-es büdzsében 
1,27 milliárd, tehát valamelyest csökken, nem jelentősen, de valamelyest csökken. Az összes 
többi jogcím megmarad 2014-ben. 

És akkor ’15-től milyen lehetőségeink vannak? Alapvetően három opció van. Az első, 
hogy a ’14-es átmeneti év után ’15-ben térünk át a BPS-re, elmondtam a különbséget. Ez azt 
jelenteni, hogy a mostani különböző szerkezetátalakítási támogatásainkat ilyen differenciált 
alaptámogatási szisztémában gyakorlatilag tovább tudjuk vinni, és az átmeneti nemzeti 
támogatások is – leánykori nevén: a top-up – továbbvihetőek, igaz, 2020-ig folyamatosan 
csökkenő mértékben. A második lehetőségünk, hogy ’14-15-16-17-ben maradunk a SAPS-
ben – itt most csak az első, a felső sorról beszélek, az alaptámogatásról –, és ’18-tól térünk át 
a BPS-re. Ebben az esetben az érzékeny ágazatokra 20 százalék, a nemzeti borítékunk 
20 százaléka kifizethető, továbbvihető, és szintén megmarad az átmeneti nemzeti támogatás, 
igaz, degresszív mértékű lehetősége. A harmadik opció pedig, hogy nem térünk át egyáltalán 
a BPS-re, hanem az alaptámogatás tekintetében a SAPS-ot alkalmazzuk egészen 2020-ig. Itt 
is a termeléshez kötött támogatásokat maximálisan ki tudjuk használni, és az átmeneti nemzeti 
támogatás ugyanúgy degresszív mértékben megmaradhat. A többi elem, tehát amikről 
beszéltem: a termeléshez kötés, a zöldítés, a kisgazdaságok, s a többi, a fiatal gazdák 
támogatása, az 2015-től mindenféleképpen bevezetésre kell hogy kerüljön, ha áttérünk a BPS-
re, ha nem. Az alaptámogatásban vannak a variáció a BPS kontra SAPS tekintetében, a többi 
új elem ’15-től, 2015-től kötelező, vagy ami önkéntes, az meg az önkéntes vállalás alapján 
bevezetendő. Én úgy gondolom, hogy mind a három opciónak van gazdasági meg politikai 
konzekvenciája, következménye, előnye, hátránya, ez is egy olyan nagyon fontos választási 
lehetőség, amelyről a kormánynak hamarosan állást kell majd foglalnia, reményeim szerint 
még decemberben.  

Ez volt a közvetlen támogatási rendszer. 
Az időre való tekintettel én a piacszabályozásról csak egy diát hoztam, itt döntési 

opciók nincsenek, ez adott, a szőlőtelepítési rendszerben, ami magyar kérés, kívánalom volt, 
mert ki akarták vezetni a telepítési jogokat, ez Magyarország számára nem lett volna kedvező, 
hiszen vannak nálunk jobb adottságú termőterületekkel, termelői adottságokkal rendelkező 
országok, az nekik lett volna kedvez. Egy ilyen engedélyezési kiosztás kerül majd 
bevezetésre. A cukorkvótánál az eredeti ’15. évi áttéréshez, illetve felszabadításhoz képest 
’17. október 1-jével szűnik meg a cukorkvótarendszer. Amit senkinek, egyetlenegy 
tagállamnak nem sikerült elérnie Magyarországon kívül, mert itt kvótakivezetésekről volt szó, 
az az, hogy az izoglükózkvótánkat viszont sikerült megemelni a horvát csatlakozás kapcsán, 
az 30 ezer tonna emlékeim szerint, itt 50 ezer van, elnézést, az 30 ezer tonna, ez a 30 ezer 
tonna szintén a magyar izoglükózexport szempontjából nagyon fontos. És a tejkvóta is meg 
fog szűnni 2015-ben.  

A vidékfejlesztésről, a II. pillérről nagyon röviden: eddig négy tengely volt, most hat 
prioritás van, gyakorlatilag minden fontos dolog benne van, úgy gondolom. Lesznek 
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horizontális szempontok, amelyek minden leendő támogatási jogcímben meg fognak jelenni: 
klímaváltozás, környezetvédelem, innováció, energiatakarékosság, ilyen jellegű kitételek 
lesznek majd. És külön öröm számunkra, szintén Magyarország javasolta, hogy az 
élelmiszeripari beruházások bekerülhessenek a prioritások közé.  

Említettem azt, hogy a vidékfejlesztési forrásokat más operatív programokból 
szeretnénk kiegészíteni. Ilyen például a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program, a 
GINOP, ilyen jogcím a környezeti és energetikai hatékonysági program, a KEHOP, ilyen 
terület a terület- és településfejlesztési operatív program, a TOP, és az emberi erőforrás-
fejlesztési operatív program, az EFOP, tehát ezek azok a más operatív programok, amelyek a 
kohéziós és a strukturális alapoknál vannak, de vidékfejlesztési jogcímekre szeretnénk 
forrásokat áthozni. Ezek a tárgyalások, ezek az egyeztetések a VM, az NGM és az NFM 
között most zajlanak, most történnek, és – hogy mondjam? – biztatóak a tárgyalások ilyen 
szempontból a vidék szempontjából, a vidékfejlesztés szempontjából. 

Végül a menetrend. A parlament jóváhagyta a költségvetést november 20-án, a 
miniszterek tanácsi döntése most december 17-én várható. Ezután jönnek a végrehajtási 
rendeletek ’14. első felében, többek között ezért átmeneti év a ’14. év, utána pedig a 
tagállamok a végrehajtási rendeletek alapján a saját tagállami jogszabályaikat meg a kifizető 
ügynökségnek, az MVH-nak a jogszabályait megalkotják, ez ’14. második felében várható, és 
akkor ’15-től részben vagy egészben teljesen új rendszerrel fogunk majd dolgozni.  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úr előadását. Lenne egy kérdésem. 
Ökológiai célterület, amit el kell különíteni, és most 5 százalék, utána 7 százalékra nő, 
növekszik meg. Ott mit kell csinálni? Egyszerűen fogjuk, leválasztunk 5 százalékot, 7 
százalékot, és semmit nem csinálunk rajta? Helyes kultúrállapotban sem kell tartani, mint 
ahogy most mondják, hogy legalább egyszer kaszáljunk, s a többi? Parlagfüvet irtsunk rajta, 
selyemkórót irtsunk rajta? Szóval ha erre kaphatnék választ.  

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezek majd a végrehajtási 

jogszabályokban nyilván részletesen meghatározásra kerülnek, de a kölcsönös megfeleltetés 
ezekre a területekre is vonatkozik. De egyébként ugaroltatás is lehet, de azt is kultúrállapotban 
kell tartani, mert a kölcsönös megfeleltetésnél nem teheted meg, hogy nőjön a parlagfű vagy 
bármi gyomnövény. 

 
ELNÖK: Azért kérdezem, hogy mit értünk az alatt, hogy ökológia, hogy hagyjuk 

teljesen úgy, amit a természet produkál, vagy azért egy kicsit bóklásszunk ott. 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Lehet, hogy van, aki ezt 

szeretné, de azért nem egészen erről van szó. 
 
ELNÖK: Jó. És ezt a támogatási jogalapban fel lehet tüntetni, a földalapú támogatási 

jogalapban, tehát ez bevonható továbbra is? 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hogyne, hogyne!  
 
ELNÖK: Jó, mert erről nem volt még eddig szó, hogy ezt most ki kell vonni, és nem is 

kaphatok utána semmilyen támogatást, merthogy termelést nem végzek rajta, vagy… 
Szóval… 
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CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, nem, ez a feltétele, 

hogy azt a plusztámogatást a zöldítésen belül megkapd. 
 
ELNÖK: Oké, de az így elkülönített rész is a támogatás alapját képezi. 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Ezt akartam tisztázni.  
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Jó, ez volt a kérdés. Rendben, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nagy István! 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem, hogy mi 

méhészek fogunk jól járni, mert ahogy Ausztriában is példa van erre, kötelező mindenkinek a 
területe végén vagy egy részén olyan mézelő növényeket ültetni, amelyek segítik a 
rovarmegporzást, tehát segítik a méhfauna továbbélését nemcsak haszonállatként, hanem 
nyilván a poszméhek és a vadon élő poszméhek további életét is. Én azt hiszem, a 
mezőgazdaság fejlődéséhez, az ökológiai gazdálkodáshoz ez nagymértékben hozzájárul, tehát 
hogyha sikerül elfogadtatni az Európai Unióval, és sikerül a gazdák számára olyan 
vetőmagkeverékeket biztosítani, és ez mézelő növények telepítését jelenti ezeken a 
területeken, akkor nagyon nagyot lép előre a magyar mezőgazdaság.  

Visszatérve az államtitkár úr ismertetőjére, a gazdák és a villa esetére, nyugodtan 
merem mondani, hogy nincs ok arra, hogy a villát elővegyék a gazdák, csak akkor, ha ganézni 
akarnak a jószágok alól, mert olyan lehetőségek nyíltak meg a gazdák számára, amelyekkel 
élniük kell. Az a mi felelősségünk is, hogy a gazdák erről személyenként is, egyenként is 
tudomást szerezzenek, és megfelelő időben felkészüljenek ezekre a változtatásokra, és 
szeretnék gratulálni a minisztériumnak, hogy olyan érdekérvényesítő képességgel bírt, hogy a 
kisebb tortából mégis nagyobb szeletek jutnak a magyar agrárágazat számára. Azt kell 
mondjam, hogy jó reménnyel tudok tekinteni a ’14-20-as időszakra, hiszen Magyarország 
megújulása valóban a vidék kezében lehet, és az az igazság, hogy az az eszköz, ami ehhez a 
megújuláshoz kell, ebben az új stratégiában benne van. Úgyhogy gratulálok önöknek, és azt 
kívánom, hogy legyen elég erejük végigvinni ezt. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Itt valóban egy nagy anyagról van szó, 

hét évig ebből fogunk élni és gazdálkodni, nyilván a részletekbe nem is akarok belemenni, 
ahogy az államtitkár úr is a fő sarokpontokat ismertette, csak néhány rövid kérdésem volna, 
szinte olyan pontosító kérdések, mint amilyenek az elnök úrnak voltak.  

Jól értem-e, hogy a fiatal gazdák esetében akkor 2 százalék, az I. pillérnek a 
2 százaléka fordítható erre… 

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 

Közvetlen támogatásként, az I. pillérnek van az a része is, közvetlen támogatás. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, igen, tehát nem a piacit értettem, hanem a közvetlen 

kifizetéseknek a 2 százalékát, és ez oly módon, hogy megállapítjuk, mennyi fiatal gazda van 
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az adott évben, és akkor maximum 25 százalékig lehet egy gazdát, és ennek megfelelően ott 
húzzuk meg a határt a 25 és 90 között, hogy az optimális legyen, hogy minden…  

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 90-ig 

lehet elmenni, tehát ha valakinek 100 hektárja van, és fiatal gazda, akkor is csak 90 hektárra 
kaphatja meg ezt a plusz 25 százalékot. Ha 70 hektárja van neki, akkor 70-re.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): De hogy ezt hol húzzuk meg, azért az egy fontos politikai 

döntés lesz majd.  
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) Ahogy 

kijön neki. Azt látjuk, hogy ki hány hektáron gazdálkodik, és az a lényeg, hogy beleessen 
90 hektárig ebbe a kedvezménybe.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, de most több változója van ennek a képletnek, és 

pillanatnyilag nem tudjuk, hogy mondjuk – csak példának mondom – a 25 hektárral 
rendelkező gazdák akkor járnának-e jobban, ha, nem tudom én, 30 hektárnál húzzuk meg a 
felső plafont, mert annyi a keret és annyi a gazda, tehát ezért mondom, hogy itt több változó 
van még, és itt… 

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Értem. Akkor egy 

háttérdolgot hadd mondjak el! Mondtam, hogy 0,6 százalékot érhetünk el, maximumot, ha a 2 
százalékos mozgástéren belül kiszámoljuk. Úgy számoltunk, hogy ha a fiatal gazdák száma 
megduplázódik, akkor sem tudunk 0,6 százaléknál többet lehívni ezen a jogcímen, tehát 
nagyon-nagyon rátettünk (Varga Géza: Mekkora terület?), és ebből következik az, hogy nem 
kell lejönnünk 90 hektár alá, hanem inkább az a cél, hogy a lehető legnagyobbat 90 hektárig 
adjuk oda.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Világos, jó, ezt értem és köszönöm.  
Ugrok egyet, a prioritások közötti forráselosztást hogy tervezi a kormány? Tudjuk, 

hogy az előző hétéves ciklusban ez egy nagyon érzékeny dolog volt, ahogy a szocialisták 
elosztották, mert Magyarországon sikerült egy leget megint besöpörni abban az értelemben, 
hogy itt az I. pillérre talán valami 65 százalékot allokáltak, ami az összes tagállam között a 
legmagasabb volt, hiszen tudjuk, hogy ez a holdingoknak egy további támogatása volt a 
vidékfejlesztési pillérből. Ennek kapcsán vagy ezzel a múlttal kérdezem, hogy a jelenlegi 
kormánynak vannak-e már elképzelései a hat prioritás közötti forráselosztásról. Mert a 
boríték, gondolom, adott, azon belül viszont a tagállami mozgástér az, hogy hogyan osztjuk 
el. 

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): A boríték adott abban az 

értelemben, amit a legelső táblánál mutattam, hogy az EMVA-ban mennyi forrás lesz, és azt 
mondtam itt a végén, és vagy négy operatív programot felsoroltam, hogy honnan szeretnénk 
már átcsoportosítani tulajdonképpen, mondjuk a GINOP-ból az élelmiszeriparra, ami 
egyébként most az ÉLIP-es pályázatokon keresztül az EMVA-s forrásokból finanszírozott. 
Ilyen értelemben tehát adott is meg nem is, a kérdés az, hogy majd ezeken a tárgyalásokon, 
amelyekről említést tettem, hogy most zajlanak az NGM-mel és az NFM-mel, milyen 
eredményre fogunk jutni, és ez határozza meg majd az EMVA-nak, a tényleges EMVA-nak, a 
II. pillérnek a forrásmegosztását.  

Egyetlenegy olyan szabály van, amit nemcsak a VM-nek, hanem minden 
minisztériumnak figyelembe kell vennie: hogy a rendelkezésre álló források legalább 
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60 százalékát gazdaságfejlesztésre kell fordítani, ezen kívül az egyéb részletkérdések most 
vannak tárgyalás alatt, egyeztetés alatt. Én úgy gondolom, hogy miután V. Németh államtitkár 
úr viszi ezeket a tárgyalásokat a VM részéről, a jövő év elején egy hasonló körben erről majd 
részletes és pontos számokat, arányszámokat tud adni.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, szóval nagyon fontos lesz. Most lényegében megértem, 

államtitkár úr, hogy most nem tudsz számokat mondani, de ez azért nagyon fontos lesz, mert 
egy félelem lehet az, hogy mondjuk ez a 60 százalék is, vagy ez afelé fog vinni, mert a 
versenyképesség, azt hiszem, az 1-es prioritás, vagy a 2-es, mindegy, most csak példának 
akartam hozni, tehát a versenyképességet különbözőképpen lehet megközelíteni: lehet úgy, 
hogy növelem a versenyképességét a nagyüzemeknek, meg lehet úgy is, hogy növelem a 
versenyképességét a kisüzemeknek, miközben mind ugyanarról beszélünk, és a kisüzemek 
versenyképességét az mutatja meg, hogy a többire, amelyik mondjuk – nem tudom én – a 
munkahelyek diverzifikációjára vagy egyébre vonatkozik, ott növelem-e a versenyképességet, 
vagy pedig megint magtárakat, szárítóüzemeket és nem tudom miket építünk belőle.  

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak egy mondatot szeretnék 

hozzáfűzni, hogyha az elnök úr megengedi. Ezen tényleg most dolgozunk, most vannak az 
egyeztetések, de azért a mostani jogcímeknél, amit 2010 óta írtunk ki, meg ami most 
december 9-én is meg fog jelenni, szóval eddig is arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló 
forrás abban az értelemben címkézett legyen. A legutóbbi kertészetkorszerűsítés is így volt 
egyébként, hogy a kicsiknek, amit a támogatási összeghez kötöttünk, mit tudom én, 5 millió 
forint alatti támogatást igénylőknek külön forrása volt, az 5 millió fölöttieknek meg szintén 
külön volt. Tehát hogyha volt egy 20 milliárdos keret, abból mondjuk 10 milliárdot a kicsik 
kaptak meg címkézetten, a másik részét meg a nagyobb támogatást igénylők kapták, vagyis 
eddig is figyeltünk ezekre a dolgokra, és ez a jövőben is így lesz.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, itt a kormány mozgástere egyértelműen sokkal 

nagyobb lesz a ’14-20-as KAP keretén belül, mint az előző hétéves ciklusban volt. Jól 
értettem-e azt, hogy azt, hogy ezt a mozgásteret hogy kívánja a kormány felhasználni, 
december 9-én valami nyilatkozat vagy valamilyen tervezet formájában… 

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): December 9-én még új 

jogcímek fognak megjelenni (Varga Géza: Ja, értem!), ami az állattenyésztés korszerűsítését, 
illetve az ÉLIP-es beruházásokat érinti majd, ez a legalább 60 milliárd forint. Azt nem 
mondtam, úgyhogy jó, hogy rákérdeztél, hogy a tagállamoknak jövő augusztus 1-jéig kell 
jelenteniük a bizottság felé, hogy az opcionális lehetőségek közül mit választanak, milyen 
szabályrendszerben akarják működtetni az egész agrárpolitikájukat, ebből pedig az 
következik, hogy ha addigra készen akarunk lenni – éppen tegnap volt alkalmam a 
miniszterelnök úrral szót váltani erről –, lehetőség szerint december-januárban ki kell 
választanunk az opciók közül azt, amilyen irányba el akarunk menni. Egyébként mi is az 
alapján tudjuk a nagyon fontos háttérszámításokat elvégezni, mert, mondtam, csak a 
kisgazdaságok egyszerűsített támogatásánál végtelen számú lehetőség van matematikailag, 
hogy 1250 euróig hogyan számolunk.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Lesz-e ezzel kapcsolatban társadalmi vita, ha már ilyen 

polémiává alakult, és az elnök úr elnézi nekünk, lesz-e társadalmi vita ennek a prioritások 
közötti felosztásnak a mikéntjéről? 
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CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, amikor a kormány 
állásfoglalt, akkor mindenképpen, sőt egy országos roadshow-t is tervezünk még év elején, 
hogy megadjuk az alapinformációkat a gazdálkodóknak.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): A választási kampány részeként.  
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem kifejezetten… 
 
ELNÖK: (Varga Gézának?) Hogy kívánjátok? 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): …, hanem azért, hogy időben 

fel tudjanak készülni a 2015-ös bevezetésre. (Közbeszólások. – Dr. Nagy István: Ami jó, az 
jó!) Zárójelben jegyzem meg, én körülbelül három és fél éve tartok előadásokat a KAP-ról, a 
különböző stádiumokról, most értünk el a végéhez tulajdonképpen. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, ez egy rosszmájú vicc volt.  
Végül az utolsó kérdésem az volna, hogy a tortafelosztásnál – ezt nagyon 

megjegyezte, valószínűleg mindannyian megjegyeztük – a torta, a teljes költségvetés, azon 
belül a KAP mind csökkent, és nekünk mégis sikerült nagyobbat kapni. Egy őszinte választ 
szeretnék, hogy ez minek volt köszönhető. Mert nyilván adja magát, hogy a kormány saját 
sikerként kommunikálja vagy könyvelje ezt el, de én azt gondolom, hogy itt a tagállamok 
közötti megegyezések, meg összefogások, sok minden belejátszott ebbe, és ez lehet részben 
egy… (Dr. Nagy István: Az nem a kormány sikere? – Örvendi László: A tárgyalások 
eredménye. – Dr. Nagy István: Nem a kormány sikere a jó tárgyalás?) Jó, én nem akarom 
ezzel csökkenteni, csak az államtitkár úrtól egy őszinte választ kértem erre, hogy akkor ez 
szerinte minek volt köszönhető. 

 
ELNÖK: Van-e még érdemi kérdés? – most már így teszem fel a kérdést. (Jelzésre:) 

Tóth Józsefnek adok szót.  
 
DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Ha 

jól láttam a kimutatást, 2015-től tervezik kivezetni a tejkvóta rendszerét. Szeretnék 
érdeklődni, hogy mire számíthatnak azok a tehenészetek, ahol komolyan koncentrálódik egy-
egy nagyobb állomány, tehát mi lehet ennek a következménye az ő termelésükre 
vonatkozóan? Köszönöm szépen.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Államtitkár úr, én azért választ várok a tortára. (Czerván 

György: Nem felejtettem el.)  
 
ELNÖK: Megadom a szót az államtitkár úrnak.  
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

…Hogy mondjam?... Az volt a célunk, úgy mentünk oda, hogy az országnak, azon belül az 
agráriumnak a nettó pozícióját megőrizzük, és minden egyes témában mindig megkerestük a 
szövetségeseket, vagy ők kerestek meg minket. Lehet, hogy szerénytelenségnek tűnik, de a 
magyar tárgyalódelegációban olyan kiváló szakemberek voltak, akiknek a véleményére 
messze a tagállami súlyon felül odafigyeltek, akárkié is volt az elnökség. Volt egy sikeres 
elnökségünk, az már eleve – hogy is mondjam? – egy kellő súlyt adott a tárgyalásainkhoz, 
most a többi elnökséget én nem akarom minősíteni, de például az ír elnökség is nagyon 
sikeres volt, és nagyon nagy előrehaladás volt, és az írek a magyarokkal külön tárgyaltak, a 
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nagy tagállamokkal, a franciákkal, a németekkel, az angolokkal, és a magyarokkal külön, mert 
kíváncsiak voltak a véleményünkre, és nagyon-nagyon sok példát tudnának mondani a 
mellettem ülő kollégák, amikor a különböző szakbizottsági üléseken egy adott dolog csak a 
magyaroknak jut eszébe, még a bizottságban sem gondolnak rá, és nem is tudnak rá 
válaszolni, amit utána aztán átvesz a többi tagállam, a homlokára csapva, hogy húha, ez 
nekünk is fontos, és nekünk is jó. Tényleg rengeteg ilyen dolog van, higgye el, képviselő úr, 
hogy nagyon-nagyon felkészült kollégáink vannak, és a kinti csoportot is meg kell dicsérnem, 
nem csak az itthoniakat. Tehát nagyon odafigyeltünk, és tényleg fontosnak tartottuk ezt. 
Magyarország egy agrárország, egyáltalán nem mindegy, hogy a különböző támogatási 
jogcímekből hogyan részesedünk, hogyan nem. Tehát a versenyképességünk a többi 
27 tagállamhoz képest a támogatáselosztás tekintetében nemhogy nem csökkent, hanem 
emelkedett, és ez közös sikerünk, úgy gondolom, ebbe az ellenzék is besegített a kritikáival. 
(Varga Géza: Gratulálunk ehhez az eredményhez!)  

A tejkvóta. Azt tudni kell, hogy Magyarországon jelenleg sem használjuk ki a 
tejkvótát, tehát igazából a termelés növelésének most sem termelési akadályai vannak, hanem 
inkább jövedelmezőségi kérdés, hogy most valaki növelni akarja a tejtermelést vagy nem 
akarja. Hál’ istennek itt is vannak pozitív tendenciák, és az Unión belül egyébként 
Magyarországon fizetjük a szarvasmarhával kapcsolatos legtöbbfajta jogcímen a 
támogatásokat, ebben benne van a különleges tejtől, a tej–top-uptól kezdve a kérődző 
szerkezetátalakítási, a tejállatjóléti támogatás, aminek az idei évi kifizetése egyébként szintén 
most történik, tehát nagyon-nagyon sok jogcím van. Ennek köszönhető, hogy a szarvasmarha-
állomány és ezen belül a tehénállomány folyamatosan növekszik. Én azt nem mondom, hogy 
importnyomás nem lesz majd Magyarországra, de odafigyelünk erre, meg az a bizonyos 
tejcsomag, hogy szakmaközi szervezetet szeretnénk a tejágazatban is létrehozni, hogy 
nagyobb súllyal tudjon megjelenni az ágazat, én úgy gondolom, hogy mindezekkel a gazdák 
felkészülten tudják várni ezt a tejkvóta-kivezetést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, meg szeretném 

köszönni az államtitkár úrnak, hogy többszöri alkalommal rendelkezésünkre állt, álltál, és a 
folyamatos tárgyalási pozíciókról most már gyakorlatilag a végeredmény szintjén sikerült 
tájékoztatást kapnunk. Biztatom a képviselőtársakat, hogy ezt a kiküldött és kinyomtatott 
anyagot még mélyebben tanulmányozzuk, mert az egyes mondatok mögött még kérdések 
lehetnek, illetve választ kaphatunk a hogyan továbbra. Elég izgalmas feladat lesz a 
kormánynak az is, hogy tájékoztassuk majd a gazdákat a felkészüléssel kapcsolatosan. ’14-
ben nincs mire felkészülni, minden marad a régiben, de nyilvánvaló, hogy a ’14. évben már 
kötelező lesz megtennünk az átállásról való tájékoztatást. 

Még egyszer köszönöm szépen az államtitkár úrnak és kollégáinak a tájékoztatást, 
ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom.  

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönjük szépen. 

Viszontlátásra! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  

A napirend módosítása 

A parlament működését nem szeretnénk megakadályozni a tekintetben, hogy a 
napirendre vett, egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló javaslatnál szeretném 
javasolni, hogy most napirendipont-cserével azt kezdjük el tárgyalni, ugyanis a benyújtandó 
indítványt a támogatotti sorba még ma délután szeretné a Ház felvenni, és itt várják, hogy 
vajon a bizottságunk hogyan dönt. Ezért kérem, hogy amit eredetileg utolsó pontként vettünk 
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napirendre, azt végül is most, harmadik napirendi pontként tárgyaljuk meg. Ki az, aki egyetért 
ezzel a javaslattal? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/12959. számú 
törvényjavaslat 

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

Ebben nem sok dolgunk lenne, egy technikai tévedés történt az egyes agrártárgyú 
törvények módosító indítványainál, és a benyújtók, az előterjesztők jelzése alapján kimaradt 
egy nagyon fontos mondat, és ezt a fontos mondatot most bizottsági módosító indítvány 
keretében nyújtanánk be. A 19/D §-nál, a (2) bekezdésnél történne ez meg, a mondat további 
része így folytatódnak, hogy: „amelyről a másik szerződő felet még a betakarítás előtt 
értesítette”. Ennyi lenne a módosításunk.  

Köszöntöm dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat, esetleg egy lámpa 
felkapcsolásával még jobban megvilágíthatjuk az előterjesztő képviselőjét, lehet, hogy a 
kapcsoló az ajtókimenetnél található, megkérjük az ott álló urat, hogy ha azt a kapcsolót 
esetleg felkapcsolja, az mit csinál ott. (Lekapcsolódik a villany.) Rendben, már nem tudunk 
semmit. Köszönöm szépen.  

A tárca képviselőjét kérdezem, hogy egyetért-e ezzel a módosítási javaslatunkkal. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Akkor úgy kérdezem meg, hogy egyetért-e a bizottság, hogy bizottságunk nyújtsa be 
az imént ismertetett módosító javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  

Ezzel a harmadik napirendi pontot lezártuk.  

A Nemzeti Fejlesztési 2030 – az országos fejlesztési és területfejlesztési 
koncepcióról szóló H/13094. számú határozati javaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A negyedik napirendi pont következik: a Nemzeti Fejlesztési 2030 – az országos 
fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról szóló határozati javaslat, kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. Nekünk Tipold Ferenc urat jelezték az előterjesztő részéről, őt 
köszönthetem? (Jelzésre:) Igen. Tipold Ferenc urat köszöntöm a tárca képviseletében. (Tipold 
Ferenc: Köszönöm szépen, elnök úr.)  

Egy módosító indítványt látunk, ez Kara Ákos képviselőtársunk módosító javaslata. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
TIPOLD FERENC (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, 
bizottságunk támogatja. 

Nem látunk további indítványokat ennél a napirendi pontnál, úgyhogy ezt a napirendi 
pontot is lezárom.  
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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az ötödik napirendi pont következik: a 2014. évi központi költségvetéshez érkezett 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, amelyek a bizottságunk tárgykörébe tartoznak. 
A munkatársak kigyűjtötték a mi tárgykörünkbe tartozó módosító indítványokat. Köszöntöm 
Kőrösmezei Csaba urat és segítő kollégáját! Három módosító indítványt látunk egyelőre, ha 
bárki további indítványokról szeretne döntést kérni, az jelezze ezt! 

A tervezet 13/4. pontjában Bartos Mónika módosító indítványa szerepel. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 17/1. pontban Sneider Tamás képviselőtársunk javaslata szerepel. Mi a tárca 

álláspontja? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Elnézést, nem jelentettem be az előbb sem a kapcsolódó részét. Jelzem, hogy 

a 17/1-es kapcsolódik a 17/3-ashoz, az előbb megvitatott 13/4. pont pedig a 15/1. 
indítványhoz kapcsolódott.  

Sneider Tamás indítványánál tartunk, a tárca jelezte, hogy nem támogatja, nincs 
további kérdés, észrevétel. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Három, 
kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 17/2. indítvány szintén Sneider Tamásé, kapcsolódik a 17/4-eshez. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hasonlóan nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Három, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Nincs további indítvány, amelyet a bizottságunk tárgyalni szeretne, ha más ilyen 

javaslat nincs (Senki nem jelentkezik.), nincs más javaslat, akkor lezárom ezt a napirendi 
pontot is. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
T/1313. számú törvényjavaslat 

Bizottsági módosító javaslat megvitatása és döntés bizottsági módosító javaslatok 
benyújtására első helyen kijelölt bizottságként 

Az egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz mint első helyen kijelölt bizottság bizottsági módosító indítványt 
szeretnénk benyújtani, gyakorlatilag egységes szerkezetbe foglalást elősegítő indítványok 
lesznek ezek döntő mértékben. Szintén Andréka Tamást köszöntöm a tárca képviseletében. 
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Van egy szóló lapon lévő előterjesztés, amely a 190. §-t pontosítja, nyitja meg, így 
beazonosítható többünknek. A tárcát kérdezem, hogy egyetértenek-e esetleg egy ilyen 
benyújtani szándékozott indítvánnyal. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Többség.  
Utána találkozunk egy összekapcsolt indítványsorral, amely több szakaszt nyit meg, és 

pontosít. 17 pontosításra tesz javaslatot ez az előterjesztés. Megkérdezem a bizottság tagjait, 
hogy kérik-e az előterjesztőtől, hogy bármelyik módosítási javaslatot külön elemezze. (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs ilyen igény. Kérdezem a tárca képviselőjét, hogy ezekkel az 
indítványsorokkal a tárca egyet tudna-e érteni, hogyha ez benyújtásra javasolnánk. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, köszönjük szépen, 

egyetértünk, azzal, hogy a második oldal tetején, ahol a 4. § kerül módosításra, ott az a helyes 
szöveg, hogy a „föld” szövegrész helyébe „termőföld” szöveg lép, meg van cserélve… 

 
ELNÖK: Tehát az ingatlan-nyilvántartási törvényről beszélünk, ugye? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, a csődeljárásról, 

felszámolási eljárásról szóló ’91. évi XLIX. törvény 4. § (3) bekezdés c) pontjában a „föld” 
szövegrész helyébe a „termőföld” szöveg kerülne. 

 
ELNÖK: Nekünk már az van itt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kiosztottban még nem 

az van, az elnök úrnál már egy javított van. Ha megnézi, a kiosztott szövegben a 3. § és a 4. § 
szó szerint ugyanaz, és nyilván nem az volt a cél. Az úgy helyes, ahogyan az elnök úrnál 
szereplő szövegben szerepel, hogy a „föld” szövegrész helyébe „termőföld” szöveg lép.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Még nálunk is a rossz van, tehát a 4-esnél elöl van a 

„föld”, utána a „termőföld”.  
 
ELNÖK: Igen, látom, magyarul a szándékunk az volt, hogy a „föld” szövegrészt 

cseréljük kii „termőföld” szövegrészre, de egy szerkesztési hiba folytán éppen felcserélték a 
két szót. Értjük. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. A 3. §-ban jól van, a 

4. §-ban van rosszul.  
 
ELNÖK: Értjük. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, erre figyeljünk akkor oda, és 

egy olyan javított változatot kérek szépen majd, ha esetlegesen benyújtásra kerül.  
Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy egyenként kérik-e a szavazást a 17 indítványról, vagy így, együttesen elfogadják. 
(Közbeszólások: Együtt! Egyben!) Együttesen is elfogadják. Együttesen teszem fel: ki az, aki 
támogatja azt a szándékunkat, hogy a bizottság benyújtsa ezt az indítványsort? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség, bizottságunk így döntött, kérem a pontosítást 
majd elvégezni.  
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Most pedig a kiegészítő ajánlástervezetre térünk rá, amelyből mindegyik indítványt 
tárgyalnunk kell, hiszen első helyen kijelölt bizottság vagyunk.  

A kiegészítő ajánlástervezet 1. pontjáról kérdezem a tárcát, ezt a javaslatot a 
Fenntartható fejlődés bizottsága nyújtotta be. Rendelkezésre áll az előterjesztőnek a kiegészítő 
ajánlás?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: A Fenntartható fejlődés bizottsága módosítását tehát támogatja az 

előterjesztő. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, 
aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Megjegyzem, hogy ez az indítvány a 2. és a 3. ponttal is összefügg, tehát külön 
szavazást azokról nem kell már tartanunk.  

Én nem látok további indítványt, amelyről döntenünk kellene. A tárca sem lát ilyet, 
képviselőtársaim sem látnak ilyet. Akkor ezt a napirendi pontot is lezárom.  

A magyar termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó moratórium 
meghosszabbításáról szóló H/13085. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Rátérhetünk a hetedik napirendi pontra: a magyar termőföld tulajdonjogának 
megszerzésére vonatkozó moratórium meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot 
terjesztettek elő jobbikos képviselőtársaink. Megadom a szót az előterjesztőknek. 

 

Varga Géza (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Egy jól ismert téma van 
előttünk, és a Jobbiknak nem titkolt célja, szándéka az, hogy minden lehetséges eszközzel újra 
és újra felhozza azt, hogy itt nem jól döntött a parlament akkor, amikor ezt a földtörvényt úgy 
fogadta el, hogy ez május 1-jétől életbe lép, egyszerűen azért, mert a feltételek nem változtak. 
A feltételeket megvizsgáltuk, ami a magyar gazdálkodók vásárlóképességét illeti, és ez 
romlott. Különböző csoportokat, nagyságrendű gazdaságokat vizsgáltunk meg, és abban a 
célcsoportban, amely a kormánynak is és a Jobbiknak is a kedvezményezett célcsoportja, 
tehát a kis- és közepes gazdaságok, abban a kategóriában romlott a vásárlóereje ezeknek a 
gazdálkodóknak, tehát igenis hogyha erre ráengedjük az Európai Unió gazdáinak a vásárlási 
lehetőségét, akkor ezzel jelentősen csökkentjük a magyar gazdálkodók érdekét.  

Itt mondjuk minimálisan azt szerettem volna, szeretném elérni – hatan maradtunk még 
a bizottságból –, hogy legalább… (Horváth István: Sajnos nekem el kell mennem.) Világos, 
nem… (Suhajda Krisztián: Nyugodtan, parancsolj!) Nyugodtan, akár mindenki elmehet 
(Derültség.), a mi véleményünk akkor sem fog megváltozni. Tehát legalább a bizottságban 
egy őszinte vitát tudtunk volna folytatni arról, hogy a bolgár parlamentnek a döntése esetleg 
nem befolyásolja-e a mi döntésünket, ami új helyzet, ugyanis azóta, ahogy telik az idő… Mi 
minden új helyzetre megpróbálunk ugyanúgy reagálni, ceterum censeo, hogy ezt a 
moratóriumot meg kellene hosszabbítani. Tudjuk, hogy a bolgár parlament elég érdekes 
körülmények között, de mondjuk példát mutatva a magyar parlamentnek, még a kormányzó 
párti képviselők is a saját kormányuk ellen szavaztak akkor, amikor a földmoratórium 
meghosszabbítása mellett döntöttek. Itt érdemes volna még azt is, ha egy kicsit másabb 
világban élnénk, mint amiben élünk, hogy akár a bolgár emberek iránti szolidaritásból 
melléjük állnunk, és egy ilyen országgyűlési határozattal biztosan erősítenénk az ő 
igyekezetüket arra, hogy ne engedjék rá a földpiacukra a külföldieket, mert ők is elvégezték 
azt a tanulmányt, hogy az Európai Unióban, Angliában, Franciaországban és más 
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országokban milyen ipar alakult ki arra, hogy az ő földjeiket is és a mi földjeinket is hogy 
tudják megszerezni majd az ottani gazdálkodók, akiknek mondjuk tízszeres-húszszoros a 
vásárlóereje.  

Ebben a parlamentben, a 250 tagú bolgár parlamentben 171-en szavaztak úgy, hogy 
egy ellenzéki javaslatra megszavazzák azt, hogy meghosszabbítják a földmoratóriumot. E 
között a 170 igennel szavazó képviselő között a kormánypárt – a szocialisták kormányoznak 
ott – hetven-valahány képviselőjéből több mint 50, egész pontosan 59 szavazott a kormánya 
ellen. Jellemző módon ott is a liberálisok azok, akiknek a legnagyobb hangjuk volt ez ellen, és 
ők nem szavazták meg, őközülük senki, és ők az alkotmánybírósággal és egyebekkel 
fenyegetőztek.  

Ott egy komoly, hosszú vita volt erről, a mi parlamentünkben az, hogy vita legyen, 
érdemi vita legyen valamiről, az sajnos, sajnos az csak a mesében létezik, mert mi nem 
tudunk érdemben vitatkozni. Remélem, hogy ha a következő választáson nem lesz senkinek 
kétharmados többsége, akkor ez a parlament is sokkal inkább az érdemi viták területére fog 
inkább tolódni és terelődni, merthogy akkor lehet, olyan körülmények között lehet a 
képviselői szabadságunkkal élve olyan javaslatokat elfogadni, megszavazni, megvitatni, 
amelyek nem a pillanatnyi érdekét szolgálják egyik pártnak sem, egyik lobbicsoportnak sem, 
hanem tényleg történelmi viszonylatban és távlatokban a nemzet érdekét szolgálják. Mi ezért 
tettünk most egy olyan kísérletet arra, hogy akkor ha az Országgyűlés egy határozati 
javaslatot hozna erről, akkor ezzel legalábbis… ettől még nem kerülnénk a kötelességszegési 
eljárás alá, de én azt gondolom, hogy az sem volna ördögtől való, hogyha a kormány vállalná 
a kötelességszegési eljárásban való részvételt, függetlenül annak a kimenetelétől. De az, hogy 
ezt meg sem merjük lépni, én azt gondolom, hogy ami a kormány szabadságharcos voltát 
illeti, az nem a médiatörvény meg a bírók életkora meg ilyesmikben folytat szabadságot a 
kormány, én azt gondolom, hogy noha ezek nagyon fontos dolgok természetesen, de ennél az, 
hogy a termőföldünket megtartsuk nemzeti hatáskörben, az nagyságrendekkel fontosabb 
volna.  

Azért látjuk azt is, hogy az Európai Unió – mondjuk így, hogy ne legyek nagyon 
radikális, ami esetleg nem elfogadható sokak számára – enyhén szólva is mozgásban van, és 
azért én azt gondolom, hogy ha semmi más szempontunk nem volna amellett, hogy egy ilyen 
határozati javaslatot elfogadjunk, csak az, hogy óvatosságból, hogy az Európai Unió 
mozgásban van, és hogyha időt nyernénk, így időt nyernénk, akkor esetleg életet nyernénk. 
Az egyértelmű, hogy a csatlakozási szerződésünkkor ez a passzus kedvezőtlen volt ránk 
nézve, de akkor természetesen nem láttunk a jövőbe, akkor az ellenzék is gyakorlatilag – 
akkor a Fidesz volt az ellenzék – úgy gondolta, hogy ez összességében előnyös lehet az 
országnak. A bolgárok azt kockáztatják ezzel, hogy január 1-jétől a többi tagállam úgy lép 
erre – most már, miután ez egy hónappal ezelőtt történt, ezért most már a nemzetközi 
recenziók is megjelentek rá –, azt kockáztatják, hogy január 1-jétől egyes országok azt 
mondják, hogy rendben van, akkor mi pedig nem fogjuk a munkaerő szabad áramlását 
engedélyezni. Na most, ezt, azt hiszem… nem tudom, hogy ezt valaki el tudja-e mondani a 
kormánypártiak közül, vagy erről tud-e, hajlandó-e vitatkozni, de ez egyáltalán nem előnyös 
azoknak az országoknak, amelyek úgy perifériaországok, mint Magyarország is, tehát ezzel a 
bolgárokkal nem szúrnak ki, hogyha nem történik egy ilyen agyelszívás és a fiatalok mint 
erőforrás elszívása az országukból. Ezzel a reménnyel adtuk be ezt a határozati javaslatot, 
hogy így ismét megpróbáljuk az, hogy ha esetleg már két tagállam van ilyen, akkor talán az 
Unió is komolyabban venné ezt.  

Nem igazán hallottunk arra érveket sem az eddigi földforgalmi törvényről vagy a 
földforgalomról vagy a moratóriumról szóló vitákban, hogy az nem volna előnyös az ország 
számára, ezt senki nem mondta, vagy legalábbis énnekem elkerülte a figyelmemet, ha van 
ilyen, akkor azt örömmel veszem képviselőtársaimtól. Én tudom, hogy ha reggelig beszélnék 
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erről, akkor sem igazán tudnám megváltoztatni mindenkinek a hivatalos véleményét, de azért 
abban egy picit bízom, még most is, hogy így öten vagyunk, hogy egy picit azért…, bocsánat, 
az elnök úrral hatan vagyunk, hogy legalább a véleményeket el tudjuk mondani, és 
önmagunk, a saját önbecsülésünk miatt azért erről tudunk egy vitát folytatni, mielőtt a 
szavazás… 

 
ELNÖK: Nyolc, nyolcan vagyunk azért itt a bizottságból.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, hogyha a szavazatokat veszem meg egyebeket. 
 
ELNÖK: Ja, jó, értem. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): De most… Na tehát, én azt gondolom, hogy legalább az 

önbecsülésünk miatt folytassunk le egyfajta vitát itt a bizottságban, és persze a reményről nem 
mondok le, hogy ezt általános vitára alkalmasnak találja a bizottság, de illúzióim sincsenek. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Magamhoz ragadnám a szót egy különleges fordulat 
miatt.  

Amikor először hallottam, épp Varga Géza képviselőtársam az egyebekben említette 
meg ezt a bolgár döntést – most direkt ezt a szót használom –, és akkor próbáltunk utánajárni, 
hogy mi is történt itt. Nagyon érdekes volt a média általi néhány mondat: forrás nem volt 
megjelölve, hogy honnan származik, ezért két irányba, egyrészt a frakción belül próbáltuk 
kikutatni, másrészt pedig a frakció… pénzügyi keretünk terhére megbíztam dr. Korom 
Ágoston tanár urat, aki itt ül, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, és aki 
Franciaországban végzett egyetemen, jogi egyetemen, és a földforgalmazás európai 
szabályainak jeles ismerője, rendkívül sokat segített nekünk eddig is a munkánkban épp a 
földforgalmi törvény nemzetközi hatásai tekintetében. Megkértem őt, hogy ezt a maguk 
információja, ismeretei alapján dolgozzák már fel, hogy ha megtörtént egyáltalán ez a döntés 
Bulgáriában, az vajon milyen eseménysorozatot fog elindítani. A tanulmány elkészült, a 
szerződés aláírása és minden megtörtént, mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk, hiszen a 
bizottságunk kérte ezt a tanulmányt. Nagyon érdekes, de számunkra egyértelmű a 
következtetés, de lépjünk eggyel visszább erre az ominózus döntésre!  

Itt törvényről, a moratórium meghosszabbításáról és nem tudom miről beszélt a 
híradás és különösképpen a Jobbik frakcióvezetője, majd parlamenti képviselői 
interpellációban, s a többiben. Most már tudjuk, mert a Magyarországra akkreditált bolgár 
nagykövetséggel is felvettük a kapcsolatot, meg Magyarországnak a Bulgáriába akkreditált 
nagykövetét is, tehát a mi nagykövetünket is megkérdeztük, hogy mondják már el, mi a 
helyzet, mert teljesen ellentmondásos a kép. A helyzet az, hogy először is Bulgáriában most 
éppen rendkívül bonyolult a politikai összetétel, és egy olyan döntés született, amelyből senki 
sem akart vesztesen kijönni, mert nem akarták elutasítani ezt a jónak hangzó ötletet, hogy 
akkor védjük meg a termőföldet, és mondjuk úgy, hogy moratóriumot hosszabbítunk. Jogi 
értelemben természetesen a bolgár parlament nem hosszabbíthat moratóriumot, mert a 
moratórium a csatlakozási szerződéshez kötődik, tehát azt az Unió törvénye adja, nyilvánvaló, 
hogy az Unió a jogosult egyáltalán a moratóriumhosszabbításra, az adott tagország nem 
jogosult, de ezt tegyük zárójelbe (Varga Géza: Egyoldalúan.), tegyük zárójelbe, tehát hogy 
nem a moratóriumot hosszabbítják, ezt nem lehet. Hozhatnak olyan törvényt, függetlenül a 
moratóriumi törvényüktől, hogy ők valami teljes tiltó határozatot hoznának.  
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Megjegyzem, hogy Bulgária teljesen más feltételekkel csatlakozott földforgalmi 
ügyben az EU-hoz, erről majd kérnék néhány mondatot dr. Korom Ágostontól, legalább azt 
érzékeltetve, hogy mi volt a különbség a bolgár csatlakozás földforgalmi ügye és a magyar 
között, ők már eleve a csatlakozáskor, a belépéskor sokkal nyitottabbak voltak a más 
tagállamok állampolgáraihoz, úgyhogy kétséges, hogy egyáltalán mit korlátoznának most. De 
ami nagyon lényeges: nem törvény, amit hoztak, most már tudjuk, hanem egy határozati 
javaslat, egy jogerő nélküli határozati javaslatot hozott egyelőre a parlament valóban azzal a 
177 igennel és néhány ellenszavazattal és néhány tartózkodással, amit itt, képviselőtársam, 
ismertettél, ez egy határozati javaslat, amely felszólítja a kormányt, hogy legyen szíves ezt a 
témakört megvizsgálni, és netán jogi lépéseket tenni. Erről szól a határozati javaslat.  

Tartunk tőle, hogy a kormány nem fogja megtenni, hiába van egy ilyen határozati 
javaslat, nem fogja megtenni, mert ha megtenné – és erről szól a tanár úr értekezése –, az egy 
eljárási folyamatot indítana el. Egyértelmű, hogy ez nyílt megsértése az alapjogoknak, 
egyértelmű, hogy eljárás indul, és egyértelmű, hogy vagy a törvény megsemmisítésének a 
kikényszerítése vagy pedig pénzügyi kikényszerítés jönne, nagyon durva ilyenkor az EU, ha 
ilyen nyílt, tehát végigmegy a bírósági eljárás, s a többi, a törvény befogadása után fél év után 
indítható csak az uniós eljárás, tehát mondhatnánk azt, hogy időt nyernek, de amint ez az 
eljárás végigmegy, és mondjuk meg őszintén, hogy száz százalékos bukásra lenne ítélve, mert 
az alapjog nyílt megsértéséről van szó, a tőke szabad áramlása, a letelepedés szabadságjoga, 
nem akarom ezt itt fokozni, tehát száz százalékos bukásra van ítélve, na, onnantól kezdve 
kormány legyen a talpán, amely bevállalja, hogy jöhetnek a százmilliárdos pénzelvonások, a 
közösségi forrásból való kitiltás és minden egyéb; nagyon durva, senki ellen nem használtak 
még ilyen eszközt, mert senki nem merte felvállalni az alapjogok ilyen nyílt megsértését. A 
tanulmány nagyjából ezt igazolja vissza. 

Mi is ezt gondoljuk, és ezért folyamodtunk a földforgalmi törvény azon típusú 
megfogalmazásához, amelyben nem az alapjogszabályok ellen való nyílt fellépést vállaltuk, 
hanem azt az utat jártuk végig, hogy a föld tulajdonlása feltételekhez köthető, bizonyos 
feltételekhez, ezt már kipróbálta néhány tagország, és nézzük meg, hogy melyek azok a 
feltételcsomagok, amelyeket egy magyar gazda automatikusan tud teljesíteni, egy nem 
Magyarországon élő, de elvi lehetőség szerint földet vásárolni képes EU-s állampolgárnak 
meg azért ez okozzon egy kis nehézséget, magyarul jöjjön ide, telepedjen le, váljon magyar 
gazdává, akkor tényleg nem tilthatjuk meg tőle a földvásárlást, ha három éve itt lakik, és 
20 kilométernél nem messzebb akar földet vásárolni, ismerjük a most már földforgalmazás 
klasszikus feltételrendszerét. Mi tehát a feltételrendszeri szigorításban gondoltuk ezt, és van 
némi félelmünk, hogy olyan kemény feltételrendszereket állítottunk be, hogy nemhogy 
kinyitottuk volna, hanem mások éppen azt vélik sérelmezni, hogy szűkítettük vagy 
lehetetlenné tesszük az EU-s állampolgárok földvásárlását ezzel a feltételrendszerrel. Erre 
mondtuk mi, hogy semmi mást nem tettünk, csak a francia földjogi szabályozás döntő 
többségét és egy kis rafinériát az osztrák és a dán szabályozásból vettünk át, tehát más 
országok által használt földforgalmi szabályozás egyes elemeit egyesítettük a miáltalunk 
jónak tartott, kétharmados többséggel elfogadott földforgalmi törvényben.  

Ezért egy pici óvatosságra inteném a Jobbik frakciót is meg a beterjesztőket is, hogy 
nem egészen úgy van az az üzenet, amire ők alapozzák az egész kérést, hogy akkor most a 
magyar törvényalkotó is azonnal egy nyílt szembemenést válasszon az EU-jogszabályokkal, 
és tiltsuk meg, és lehetetlenítsük el, és írjuk bele, hogy csak magyar állampolgár lehet 
földtulajdonos, s a többi. Az alapkiindulás nem jó. Bulgáriában egy speciális politikai 
patthelyzet sodort ide most mindenkit, hogy ezt a határozati javaslatot elfogadták, és nem 
mernék azért nagy összegben fogadni arra, hogy ebből lesz-e jogszabály, szerintem nem lesz; 
szerintem nem lesz, mert akkor az EU vagy elindítja a gőzhengert, hogy na, akkor 
„leradírozzuk” Bulgáriát, és beviszik egy pénzügyi csapdába, tehát fejre állítják az országot, 
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vagy ha netán az lenne, hogy jó, akkor ezt Bulgáriának elnézzük, ezzel kinyit egy olyan 
szelencét, amelybe az összes patrióta gondolkodású ország – idetartoznánk mi is, azt rögtön 
jelzem – azonnal védő jogszabályokat hozna, magyarul szétesett az EU alapjogi rendszere, a 
tőke szabad áramlása, a termőföld-forgalmazás, a letelepedési szabadságjog, és hadd ne 
soroljam, a szerzési jogosultság kérdése. Ez az EU alapjogi kérdését rengetné meg, de nem 
tippelem, hogy ezt megtenné az EU.  

Arra kérem Korom Ágostont, még mielőtt a bizottsági tagoknak szót adnék, hogy 
tényleg csak néhány mondatban ismertesse Bulgária belépéskori helyzetét földforgalmi 
ügyben, egyáltalán hogy miről szólt az ottani moratórium. Megadom a szót, és kérem, hogy 
üljön egy mikrofonhoz.  

 
DR. KOROM ÁGOSTON szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára: Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Nem számítottam arra, hogy most szót kapok. 
Bulgária és Magyarország termőföldre vonatkozó csatlakozási szerződése között jelentős 
különbségeket találunk. Bulgária sokkal rosszabb vagy sokkal kedvezőtlenebb helyzettel 
lépett be az Unióba a termőföldre vonatkozó rendelkezések tekintetében. Először is ott nincs 
meg a derogációs időszak, a moratórium három évvel való meghosszabbításának a lehetősége, 
ez az első különbség. A második különbség, hogy a csatlakozási szerződés rendelkezéséből az 
tűnik ki, hogy a jogi személyek tulajdonának a megszerzését, tehát a jogi személyek 
tulajdonának megszerzésének tiltását nem tette lehetővé a csatlakozási szerződés. A harmadik 
lényeges különbség pedig az, hogy a derogációs időszak nem vonatkozik azon mezőgazdasági 
termelőkre, akik bejelentik, hogy Bulgáriában azért szeretnének termőföldet vásárolni, mert 
mezőgazdasági tevékenységet szeretnének végezni. Ebben a három lényeges pontban 
különbözik Bulgária csatlakozási szerződése Magyarországétól. 

Egyetlen kiegészítést szeretnék még tenni az elnök úr szavaihoz, ez pedig az, hogy ha 
elindul a kötelezettségszegési eljárás vagy elindulna akár mondjuk fél éven belül, és akár 
sürgősségi eljárásban az egy év alatt befejeződik, még ebben az esetben sem nyernénk életet, 
akkor sem mondhatnánk azt, hogy aki időt nyer, az életet nyer, és ezt szakmai alapon meg 
tudjuk cáfolni, ugyanis amennyiben a más tagállamok állampolgárai egy ennyire nyílt 
uniósjog-sértés esetén a bolgár nemzeti bíróságokhoz fordulnak, akkor a tagállam 
bíróságainak, a bolgár bíróságoknak alkalmazniuk kell uniós jog nemzeti jog felett élvezett 
primátusának elvét, akár abban az esetben is, hogyha alkotmányos rendelkezésről van szó, 
tehát nem szabad alkalmazni ezt az uniós jogot ilyen mértékben sértő rendelkezést. Tehát még 
az sem állna fenn, hogy életet nyerünk, és ilyen esetben az érintett személyeknek közvetlenül 
az uniós jogból ered a tagállammal szembeni kártérítési igénye, és ez független a 
kötelezettségszegési eljárást követő uniós jogi szankcióktól. 

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak adok lehetőséget kérdés, észrevétel 

megtételére az elhangzottakhoz kapcsolódóan. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen.  
A kormány képviselőjét csak opcionális jelleggel kérdezem meg, ha akar, nyilatkozik 

ebben, hiszen tárgysorozatba-vételről van szó. Fejt ki álláspontot a kormány képviselője? (Dr. 
Andréka Tamás jelzésére:) Igen, megadom a szót. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Két rövid megjegyzésem 

lenne. Az egyik, hogy a csatlakozási szerződést mi nem az Európai Unióval kötöttük, hanem 
az Európai Unió tagállamaival – ez egy nagyon fontos szempont –, ezeket a mentességeket 
Magyarország számára a tagállamok egyhangúlag biztosították. Tehát ha bármi ilyen 
kívánalma lenne Magyarországnak, azt nem az Uniónál kell kezdeményeznie, hanem 
egyesével az összes tagállammal tárgyalni kellene, és valamennyit meg kellene győzni arról, 
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hogy kössön egy új szerződést, amelyben biztosítja számára ezeket a mentességeket. Ennek az 
életszerűsége azért konvergál a nullához. 

A másik megjegyzésem pedig az lenne, hogy van egy sokkal egyszerűbb megoldás 
arra, hogy… Igazából ha lenne egy ilyen tiltó rendelkezés, annak jogi értelemben semmi 
értelme nem lenne, ugyanis az ügyfél, aki az alá a tilalom alá esik, mégis földet szeretne 
vásárolni, beadja a kérelmét, amit a hatóság elutasít, azzal elmegy a bírósághoz, a bíróság egy 
úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárásban megkéri az Európai Unió bíróságának a 
véleményét, az majd ki fogja mondani, hogy a tagállami szabályozást, bár az egy hatályos 
szabály, az egy érvényesen elfogadott törvény, levegőnek kell nézni, nem semmisíti meg, nem 
lesz kötelezettségszegési eljárás, annyit mond a bíróság, hogy azt a törvényt levegőnek kell 
nézni – és itt véget ér a történet. Ez azt jelenti, hogy onnantól fogva semmilyen korlátozó 
szabály nincsen.  

Annál az uniós jog sokkal körmönfontabb és fifikásabb, mintsem hogy egy ilyen 
egyszerű trükkel a tagállamok gyakorlatilag bármilyen uniós kötelezettség alól ki tudnák 
vonni magukat. Az uniós jognak megvan az a természete – ahogy azt az imént is hallottuk –, 
hogy primátusa van a nemzeti szabályokkal szemben, és ilyenkor az uniós bíróság azt mondja 
ki, hogy nem létezőnek kell tekinteni az adott tagállam szabályozását.  

Úgyhogy egyrészről, ahogyan mondtam, ezt, ilyet valamennyi tagállamnak az 
egyhangú döntésével lehetne egy nemzetközi szerződésben, tehát egy csatlakozási 
szerződéssel azonos szintű megállapodásban rögzíteni, másrészről ha ilyen nincsen, akkor 
meg jogi értelemben teljesen fölösleges bármilyen aktust hozni, mert nem fűződik hozzá 
joghatás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek adok szót, a viszonválasz lehetősége 

megilleti ilyenkor. 
 

Varga Géza (Jobbik) reflexiói 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Mondjuk úgy, hogy nem hangzott 
el semmi új sem a szakértő úrtól sem, a kormány képviselőjétől sem, az elnök úrtól sem, 
ezeket gyakorlatilag mind ismerjük. Mi egy új alapokra gondoltuk ezt helyezni, egyszerűen 
arra az alapra, hogy a csatlakozási szerződés ezen passzusa előnytelen számunkra, azon 
keressük gyakorlatilag a fogást, hogy ezt az előnytelen helyzetet hogy tudjuk fellazítani, 
fogást keresni rajta, éket verni bele és hasonlók. Az érdekeinket nem lehet másként 
képviselni, csak konfliktus felvállalásával. Mindent értek, tudtuk, hogy így van, a bolgároknál 
is a csatlakozási szerződést a tagállamoknak kell ratifikálnia, mindegyik tagállamnak, de én 
azt gondolom, hogy azzal a szándékkal adtuk ezt be, hogy ezeket a konfliktusokat vállalni 
kellene annak érdekében, hogy az érdekeink kedvezőbben alakuljanak, mint jelenleg.  

Azt hiszem – hogy mondjuk a Szovjetuniót hozzam példának –, hogy ha mondjuk a 
’80-as évek elején vagy a ’70-es években, teljesen mindegy, hogy mit mondok, ha ott 
egyáltalán lett volna bármilyen olyan lehetőségünk, amire nem tankokkal válaszolnak, és azt 
nem tettük volna meg annak érdekében, hogy abból az igazságtalan, elnyomó, gazdaságilag is 
előnytelen, s a többi, s a többi, helyzetből kijöjjünk, tehát bizonyosan megtettük volna, még 
akkor is, ha tudtuk volna akkor is, hogy ezek mind elvetélt kísérletek. De én azt gondolom, 
hogy ez annyiban nem elvetélt kísérlet, hogy itt ezek a jogi alapok most így vannak, és ezzel 
teljesen természetesen egyetértünk, de ahogy mondtam, mozgásban van minden, tehát nem 
lehet kiszámítani, hogy még mennyi tagállamnak fáj itt-ott-amott, és mennyi tagállammal 
lehet esetleg kedvezően vagy előnyösen tárgyalni arról, hogy rendben van, nektek fáj ez, 
nekünk fáj ez, és írjuk újra az egészet. Ne tessék már azt mondani, hogy ha ez egyre rosszabb 
lesz, akkor is, hát, mi 2004-ben vagy előtte aláírtunk szerződéseket, és akkor mindegy, hogy 
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mennyire lesz egyre rosszabb, minekünk úgy kell maradni, mert a jog, meg semmi esély, meg 
levegőnek nézik, meg egyebek. Tehát itt valóban, itt nem… A jogi szempontot, a jogi érveket 
ismerjük, és egyetértünk vele, hogy ez valóban így van. Mi itt egy új rést szeretnénk ütni ezzel 
az Uniónak azon az ugyanolyan stabilnak látszó rendszerén, mint amilyennek a szovjet 
rendszer is tűnt addig, amíg az a rés nem volt nyilvánvaló mindenki számára. Mi erre tettünk 
egy kísérletet, és megértem az ellenvéleményeket is. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm. A szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Három, ez kisebbség, bizottságunk úgy döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba.  

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekhez érkeztünk. Tisztelt bizottsági tagok, valószínű, hogy ennek a félévnek 
az utolsó bizottsági üléséhez érkeztünk, óvatos vagyok ebben, de úgy tűnik egyelőre, hogy mi 
a munkánkat elvégeztük, hacsak valami rendkívüli felülírása nem lesz a (Varga Géza: Hol az 
üzemszabályozási törvény, a szövetkezeti törvény?) parlamenti fordulatoknak az eddig 
benyújtott és még megtárgyalható törvények tekintetében.  

Meg szeretném köszönni a munkatársaknak, a gyorsíró kolléganőnek és mindenkinek, 
aki segítette a munkánkat. Változatlanul meg szeretném dicsérni a bizottságot, a mi munkánk 
hiánya miatt egyetlenegy alkalommal sem korlátoztuk a működési rendjét, és mindig 
határozatképesek voltunk – erre én büszke vagyok, rátok, általatok vagyok büszke. Köszönöm 
szépen.  

Fogunk még találkozni, ebben a környezetben ugyan már nem, de a parlamenti 
környezetben igen. Áldott ünnepeket kívánok minden bizottsági tagnak, munkatársnak, a 
segítő kollégáknak! 

Kérdezem, hogy van-e további az egyebekben. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Viszont kívánjuk! 
 
ELNÖK: Viszont kívánják, igen, köszönöm szépen.  
Az egyebeket is lezárom, az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 26 perc)  
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