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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Varga Géza (Jobbik), az albizottság elnöke
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Ficsor Ádám (MSZP)
Patay Vilmos (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)

A Mezőgazdasági bizottság részéről:
Pócs János (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók:
Dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő (Jobbik)
Dr. Popp József (Agrárgazdasági Kutató Intézet)
Dr. Udovecz Gábor (Agrárgazdasági Kutató Intézet)
Dr. Tanka Endre (Károli Gáspár Református Egyetem)
Kiss Miklós (Magosz)
Dr. Szabó Zoltán (Hangya Egyesület)
Tóth István (Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos
Szövetsége)
Weisz Miklós (Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége)
Wirthné Móricz Zsuzsanna (Országos Gazdaszövetség)
Szilvássy István (Magyar Település- és Területfejlesztők
Szövetsége)
Dr. Magyar József (Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége)
Makay György (Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és
Kereskedők Szövetsége)



5

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)

Elnöki megnyitó
VARGA GÉZA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Néhányan
jelezték párperces késésüket, de elkezdjük, hiszen nagyon sűrű a mai napirendünk.

Amint a meghívóból látták, én Varga Géza vagyok, a Közös Agrárpolitikával
foglalkozó albizottság elnökévé választottak.

Az albizottsági munka főbb irányvonalainak meghatározása
Az albizottság terepét keressük, és ez az első ülése a Közös Agrárpolitikával

foglalkozó albizottságnak. Ezen az ülésen a teljesen nyilvánvaló szándék az, hogy
egy lehető legszélesebb szeletét kapjuk a magyar álláspontoknak a Közös
Agrárpolitikával kapcsolatban. Ezért meghívtuk a minisztérium részéről, a kormány
részéről államtitkár urat, aki viszont sajnálatos módon tegnap más elfoglaltságra
tekintettel - a kormánynak valóban nagyon sűrű most a programja - lemondta ezt a
megjelenését. Helyettesítéséről gondoskodott, aki ugyanakkor nem fog
kormányálláspontot képviselni itt ma, csak megfigyelőként és akár tanácskozási
joggal is részt vesz az ülésen. Államtitkár úrtól a levélen kívül annyit tudtam meg,
hogy a kormány, pontosabban a Vidékfejlesztési Minisztérium a jövő hétre fogja
tudni összeállítani az ütemtervét, a programját, és hogy abban, mármint a
sorrendjében a Közös Agrárpolitika milyen helyet kap, az a jövő héten fog kiderülni.
Vagyis a kormány álláspontja jelenleg kialakítás alatt van.

A minisztérium, illetve a kormányzat képviseletén kívül meghívtuk az
albizottsági ülésre az Európai Parlament valamennyi azon képviselőjét, akik ezzel a
területtel foglalkoznak, nevezetesen három európai parlamenti képviselőt, a Fidesz, az
MSZP és a Jobbik képviselőit: Glattfelder Bélát, Tabajdi Csabát és dr. Morvai
Krisztinát. Morvai Krisztina a körünkben van. Tabajdi úrnak Mesterházy Attila
brüsszeli útja miatt ott akadt időközben feladata; bizonyos anyagokat megküldött, a
Pápai Agrárakadémia közös agrárpolitikai konklúzióját, esetleg majd Ficsor Ádám úr,
az MSZP országgyűlési képviselője, a bizottságunk tagja erről majd hozzászól, vagy
ezt ismerteti. Glattfelder Béla úr szintén elvállalta első körben, de utána úgy gondolta,
hogy az Európai Parlamentnek jelenleg még nincs kialakult álláspontja; különböző
jelentések már voltak, vannak az Európai Parlament bizottsági ülésein és az asztalán.
Talán Morvai Krisztina asszonytól erről fogunk majd hallani.

Ezen kívül meghívtuk a tudomány jeles képviselőit, nevezetesen az
Agrárgazdasági Kutató Intézettől Popp József főigazgató-helyettes úr fog egy
összefoglaló tájékoztatót adni nekünk az agrártudomány szempontjából. Körünkben
van Udovecz főigazgató úr is, aki bizonyára hozzászólásával fogja gazdagítani a mai
vitánkat.

Tanka professzor úr szintén a körünkben van, aki a kormány főtanácsadója
lesz; ez már eldőlt, de konkrétan az aláírás még nem történt meg. Ő itt az „Új
kormány-új földpolitika” programját ismerteti majd számunkra. Ez megint egy másik
dimenzió a kutatás, illetve a politika oldaláról.

Ezt követően pedig a társadalmi szervezeteket említem meg, a teljesség igénye
nélkül. Nagyon sok társadalmi szervezet vett részt azokban az előkészítő vitákban,
társadalmi egyeztetéseken, amelyet a főbiztos úr kezdeményezett áprilisban, és amely
június 12-én zárult le szerte Európában. Magyarországon is nagyon sok szervezet
foglalkozott vele, és akiket nem hívtunk meg vagy nem nevesítve hívtuk meg, de itt
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ülnek körünkben, azokat arra biztatom, hogy szóljanak hozzá, függetlenül attól, hogy
a társadalmi szervezetekről szóló napirendi pontnál előadóként fel vannak-e tüntetve.
A Magosz képviselője éppen most lépett be az ajtón, aki egyébként az albizottságnak
is tagja, Obreczán úr. A Hangya Együttműködés képviselője, Szabó Zoltán szintén itt
van. A MOSZ képviselőjét szintén üdvözlöm. Az Agrya, fiatal gazdák képviselője?
(Jelzésre:) Igen, üdvözlöm. És az Országos Gazdaszövetség képviselőjét is látom.

Az ülésünket alapesetben déli 12 óráig terveztük. Majd érezzük mindanniyan
a hangulatát, a hőmérsékletét ennek a kis tanácskozásnak. Amennyiben úgy látjuk,
hogy sok a kérdés, konstruktívak a kérdések, akkor ezt maximum fél órával
terveznénk meghosszabbítani; tehát akinek el kell mennie, az is legfeljebb fél 1-ig
készüljön. De ha úgy érezzük, hogy kibeszéltük első körben ezt a témát, akkor 12 óra
lenne a befejezés.

Az utolsó napirendi pontba, az „egyebek” közé tennénk a jelenlévők vitáját. A
metódus az lesz, hogy meghallgatjuk az előadásokat, az egyes előadások és
referátumok után közvetlenül csak pontosító kérdéseket lehetne feltenni az előadónak,
azért, hogy egy blokkban, egy szeletét tudjuk látni annak, hogy Magyarországon az
érintetteknek, az érdekelteknek mi a véleménye a Közös Agrárpolitikáról. S amikor a
társadalmi szervezetek referátumai is elhangzottak, utána mennénk bele a szakmai
vitába. Ettől csak akkor térnénk el, ha valamelyik előadónknak el kellene menni
korábban, ami elképzelhető, hiszen egy hosszú délelőttöt tervezünk. Van-e ilyen az
előadók között, akinek az előadása után nem sokkal el kell hagynia bennünket?
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs ilyen, köszönöm szépen, mert akkor az ő kérdéseit
közvetlenül megtárgyaltuk volna.

Ennyit a technikai formalitásokról.
A bizottságnak a szerepe. Ezt a közös agrárpolitikai albizottságot a

mezőgazdasági főbizottság hozta létre, kiemelve annak a fontosságát, hogy az azért
az agrárium életére, jövőjére messzemenően a Közös Agrárpolitika van a legnagyobb
hatással. A bizottság szeretné a munkáját és a feladatát jól végezni, és a lehető
legnyomósabb érvekkel a legszakszerűbb, de mindenkinek a véleményét magába
foglaló javaslatokat szeretne hozni, ezzel segítve az Országgyűlés munkáját, a
törvényalkotást.

Tudjuk, hogy Közös Agrárpolitikának a menete az, hogy 2013-ban lesz Közös
Agrárpolitikánk. Ennek a társadalmi vitája, ahogy említettem, már lezajlott június 12-
éig, a brüsszeli bizottság azt ígérte, hogy most a társadalmi javaslatok megvitatásával
folytatja a munkáját, és őszre - reméljük, hogy az ősz elejére - ígér egy bizottsági
álláspontot vitaindítónak. Nagyon fontos, hogy itt mi már időben legyünk, tehát a
bizottságunk tisztelt tagjait kérem, és emlékeztetem arra, hogy minél korábban
kapcsolódunk be ennek a 2013 utáni Közös Agrárpolitikának a formálódásába,
nyilván annál eredményesebb tud ez lenni. Tehát ősszel a bizottság vitaanyaga jelenik
meg. Januártól jön a magyar elnökség, és ugyan a három fő prioritás között nem
szerepel a kormány programjában a Közös Agrárpolitikának a kiemelt szerepe, de
azért mi - itt szakmabeliek ülnek, illetve a bizottság tagjai - mind érdekeltek vagyunk
abban, hogy Magyarország minél eredményesebben tárgyaljon a Közös
Agrárpolitikáról, minél eredményesebben tudja keresni a szövetségeseket a
27 tagállam között akár a miniszteri tanácsban vagy akár éppen az Európai
Parlamentben, és mi ehhez szeretnénk muníciót adni azoknak, akik végül is a
tárgyalásokat vezetni fogják.

Így tehát ma formálisan határozatokat nem fog hozni a bizottság. Itt a
bizottság számára szerettük volna lehetővé tenni, hogy ezt a széles körű vitát
lefolytatva a bizottságnak legyen egy közös platformja, amely alapján a további
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munkát tudjuk végezni. A héten nagy mennyiségben fog beérkezni az irományok
tömege, amelyet a jövő héten tárgyal a parlament, ezek között már nagyon sok olyan
lesz, amely a mezőgazdaságot érinti - arra nem akarok most kitérni, nem vagyok
hivatott arról tájékoztatni önöket -, és amikor ezt meglátjuk, akkor tudunk átszűrni a
Közös Agrárpolitika szempontjából minden törvényjavaslatot.

Bevezetőként arról, hogy mivel fogunk ma foglalkozni, ennyit szerettem
volna elmondani, és akkor most rátérnénk konkrétan a napirendi pontokra.

Beszámoló a kormány Közös Agrárpolitikájának tárgyalási
stratégiájáról, prioritásairól

Ángyán államtitkár úr előadását ezek szerint átlépjük, ahogy említettem már,
és rögtön a Közös Agrárpolitikával foglalkozó európai parlamenti mezőgazdasági
bizottság magyar tagjainak a meghallgatására, illetve a velük való eszmecserére kerül
sor. Glattfelder és Tabajdi úr távolléte miatt Morvai Krisztina képviselő asszonyt
kérném fel tisztelettel, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy hol tart ez a Közös
Agrárpolitika-vita az Európai Parlamentben, mik a prioritások, esetleg lát-e valami
mozgásteret a magyar tagállam, Magyarország számára és ezzel kapcsolatban. Az
előadásokkal úgy tíz percet célozzunk meg, de ha 15 lesz, akkor sem fogok senkit
leállítani, ha van mondanivalója. Úgyhogy akkor megkérem a képviselő asszonyt.

Dr. Morvai Krisztina el őadása
DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik): Nagyon

szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel üdvözlöm a jelenlévőket. Nagyon
fontosnak tartom ezt az albizottságot, mert úgy érzem, hogy alapvető szemléletbeli
változásra van szükség, és ennek az első jeleit, ahogy majd mindjárt el fogom
mondani, már látom is az Európai Parlamentben, az Európai Unióban, hogy tudniillik
ezt a másodosztályú szerepünket le kell vetkőznünk. Öntudatra kell ébrednünk, fel
kell emelnünk a fejünket. Teljes jogú tagállama vagyunk az Európai Uniónak, és ezért
teljes joggal kell részt vennünk a Közös Agrárpolitika 2013 utáni jövőjének a
formálásában, és ezen belül is, tehát Magyarországon is nagyon fontos, hogy a
gazdák és a gazdák szervezetei is aktívan részt vegyenek annak a politikának és
azoknak a szabályoknak a formálásában, amelyek közvetlenül fogják érinteni őket
magukat, a családjuk, a közösségeik életét.

Számomra nagyon jó hír, hogy megszületett a Lyon-jelentés, George Lyon
jelentéstevő nagyon komoly munkája, és az egész bizottságnak, az Európai Parlament
mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága körülbelül féléves, nagyon komoly
munkájának az eredménye. Ez az az anyag, amely leteszi tulajdonképpen az
értékrendbeli alapjait a Közös Agrárpolitikának, illetve a jövendő Közös
Agrárpolitikának. Körülbelül 800 módosító indítvány érkezett ehhez az anyaghoz,
ebből lehet látni, hogy milyen óriási munka és aktivitás van mögötte. Mi is,
mindegyik magyar képviselő tett le módosító indítványokat az asztalra, én magam is
nagyságrendileg harmincat.

Az elején azt szeretném rögzíteni, hogy két nagyon jó újdonságot érzek ebben
az anyagban, illetve két, számunkra fontos értékrendbeli dolgot. Az egyik, hogy az
igazságosságot egy központi kategóriának tekinti, tehát egy olyanfajta értékrend
alapjait teszi le, amelynek a lényege az, hogy a mezőgazdaságban nem kizárólag egy
profitközpontú gondolkodásra van szükség, ahol a cél a profit minden áron való
fokozása, és ahol a hívószavak kizárólag a hatékonyság, a versenyképesség, hanem
egy emberközpontú és egy közösségközpontú gondolkodásnak az alapjai látszanak
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kibontakozni, ahol a vidéknek a fenntartása, a tájnak a fenntartása, és így tovább,
majd elmondom részletesen, hogy milyen célok vannak. Tehát egy emberséges és
igazságos gondolkodás értékrendje látszik kibontakozni, és nekünk nyilván ezt kell
erősítenünk.

A másik jó hír pedig az, hogy noha eddig abszolút nem volt úgymond
politikailag korrekt a bizottságban és általában az Európai Unióban az új
tagállamoknak, így Magyarországnak a rendkívül hátrányos, diszkriminált helyzetére
való hivatkozás, ezen volt egy áttörés. Nagyképűen hadd mondjam azt, hogy ebben
nekem is volt egy kis szerepem, hiszen én független képviselő vagyok, nem tartozom
frakcióhoz, nem köt a frakciófegyelem, nem tudnak megfegyelmezni, hogyha
olyasmit mondok, ami nem elfogadott politikailag az Unióban, és bizony nekem
magamnak is volt több olyan felszólalásom, amelyben kitértem arra, hogy felháborító
igazságtalanság és magának az Európai Uniónak a rögzített alapelveivel, az egyenlő
elbánás elvével szöges ellentétben van az a megkülönböztetés, ami mondjuk
Magyarországgal, illetve az új tagállamokkal szemben látható. Látszik, az anyag több
pontján utolérhető, hogy ebben van egy áttörés, kifejezetten célul tűzi ki, stratégiai
célul, az új tagállamokkal szembeni igazságtalanságok és diszkriminációk
felszámolását. Tehát ez is egy nagyon jó hír, és arra is oda kell figyelnünk, hogy ezt a
vonalat erősítsük.

Az anyag néhány adat ismertetésével kezdődik. Az egyik az, hogy 13,5 millió
ember dolgozik közvetlenül a mezőgazdaságban az Európai Unióban, és 5 millió
ember dolgozik az élelmiszeriparban, ezáltal az EU a világ legnagyobb élelmiszer-,
illetőleg ital-előállítója. Már maga ez a tényfeltáró rész is azt célozza, amit az anyag
elvi szinten megfogalmaz, hogy meg kell győzni Európát arról, hogy igenis fenn kell
tartani a Közös Agrárpolitikát, fenn kell tartani a támogatásokat. Ez egy delikát
kérdés, hogy hogy is lehet igazolni azt, hogy a mezőgazdaságban részt vevők kapnak
támogatást, és esetleg a gazdaság más ágaiban részt vevők nem kapnak támogatást -
ezt sokan igazságtalannak érzik, ez politikai és társadalmi feszültségeket kelt. Tehát
nagyon helyesen mondja az anyag, hogy meg kell győznünk az embereket, meg kell
győznünk az európai állampolgárokat arról, hogy szükség van egyfelől a közös
mezőgazdasági politikára, másfelől pedig a támogatásokra, és meg kell jelölnünk
azokat a célokat, amelyeknek az érdekében erre szükség van, a célokhoz rendelt
eszközként kell beszélni a támogatásokról, és nemcsak úgy feltüntetni, hogy a
gazdáknak ad Európa sok-sok pénzt, hanem úgy, hogy mik azok a célok, amelyeknek
az elérése érdekében történik ez. Tehát sok embert érint, és Európa a világ
legnagyobb élelmiszer- és ital-előállítója.

Döbbenetes adat az, hogy az elmúlt tíz évben a mezőgazdaságban dolgozók
jövedelemszintje visszaesett az 1995-ös szintre: 12,5 százalékkal csökkent átlagosan a
jövedelem a mezőgazdaságban, de ezen belül is nagy eltérések vannak, és nyilván a
szegényebb új tagállamokban még intenzívebb ez a csökkenés. Az is megdöbbentő,
és ezt is sokaknak tudniuk kell ahhoz, hogy megértsék, miért is van szükség
támogatásokra, hogy a gazdaság többi ágához képest a mezőgazdaságban dolgozók
jövedelme átlagosan 50 százalékkal kevesebb, tehát a mezőgazdaságban dolgozók
átlagos jövedelme a fele a gazdaság többi ágában dolgozókénak.

Szintén sokatmondó adat, hogy mindössze 7 százalék az Európai Unióban a
35 évnél fiatalabb gazdák aránya, és 4,5 millió olyan gazda van, aki 65 évnél idősebb,
és 2020-ra abba fogja hagyni a gazdálkodást. Tehát nagy kérdés, hogy kik lesznek a
gazdák, és nyilvánvalóan a Közös Agrárpolitikának prioritásként kell kezelni azt,
hogy vonzóvá tegye a gazdálkodást, vonzóvá tegye a vidéket és a mezőgazdaságot.



9

A gazdasági válság idején, tehát most, 10,5 százalékkal csökkent a fogyasztás,
ez is nyilvánvalóan kihat a gazdák helyzetére, és egyes tagállamokban - és nyilván az
új tagállamok, Magyarország is idetartozik - még ennél is nagyobb mértékben. Tehát
hiába mondjuk azt, hogy enni mindig kell az embereknek, de láthatóan kevesebbet
esznek, kevesebbet fogyasztanak, és itt a 20 százalékot is eléri a fogyasztás
csökkenése, nyilvánvaló negatív következményekkel a mezőgazdaságra és a
gazdákra.

Nagyon furcsa volt nekem, amikor először ránéztem arra a mondatra, hogy az
Európai Unió nettó élelmiszer-importőr. Többször végig kellett olvasnom. De utána
ott van egy olyan mondat, ami látszólag ezt helyrebillenti, és azt mondja, hogy
viszont az EU a világ vezető exportőre is a mezőgazdaságban. Mondjuk, ha egy
tizenkét éves gyereknek ezt úgy odatárnák, akkor valószínűleg megkérdezné, hogy
akkor ebben most mi a logika: importálunk is sokat, exportálunk is sokat, és
miközben folyamatosan a környezetvédelemről, klímaválságról, s a többiről
beszélünk, gyakorlatilag röptetjük a világ egyik végéből a másikba az élelmiszert,
illetve a mezőgazdasági termékeket, az egyik végén is meg a másik végén is
tönkretéve a gazdákat, és egyébként a környezetet is. Mondjuk, ezt nem teszi hozzá
az anyag, de rögzíti azt, hogy nettó importőr és vezető exportőr.

Kimondja az anyag még a tényfeltáró részben, tényként megállapítja, hogy
érthető igazságtalanságérzésük van a támogatások elosztása kapcsán egyes
gazdáknak, illetőleg tagállamoknak; nyilvánvalóan az új tagállamokra gondolván.

Hogyan alakult az EU-ban a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre szánt
pénzek aránya? Ez egy érdekes kérdés. 1985-ben 75 százaléka volt az EU
költségvetésének a KAP, és a 2013-ra tervezett százalékos arány 39,3 százalék. Azt
hiszem, ez is elég sokatmondó adat. Éppen ezért elvi szinten rögzíti a Lyon-jelentés,
hogy az egyik legfontosabb cél, hogy legalább a jelenlegi szinten tartani az EU
összköltségvetéséből a KAP-ra jutó összeget.

A megkérdezett európaiak, van ez az Eurobarometer-felmérés, és biztató a
mezőgazdaság és a vidék sorsa iránt elkötelezetteknek, hogy 90 százaléka az európai
embereknek igenis fontosnak tartja a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést Európa
jövője szempontjából. Akkor tehát nyilván meggyőzhetőek jó érvekkel arról, hogy
erre igenis komolyan áldozni kell.

A következő nagy fejezete ennek az anyagnak a „Kihívások” címet viseli. Mik
is a főbb kihívások a KAP előtt? Továbbra is prioritás kell legyen az élelmiszer-
ellátás biztonsága, egyrészt az Európai Unión belül, tehát hogy kiszámíthatóan legyen
élelmiszer, másrészt pedig a világ egészét tekintve. Itt fölmerül az az érzékeny
kérdés, hogy a harmadik világot valóban nekünk kell-e ellátni élelmiszerrel, vagy
inkább azt kellene segíteni és támogatni, hogy az ottani gazdák erősödjenek meg, és
az ottani gazdaság és mezőgazdaság legyen, ha nem is versenyképes, de legalább
önellátásra képes. Ezt csak én tettem hozzá; az anyagban annyi van, hogy nemcsak az
EU-ban, hanem globálisan is az élelmiszer-ellátás biztosítása és biztonsága az egyik
fő prioritás. Tehát hozzá kell járulnia az Európai Uniónak a globális élelmiszer-
ellátáshoz, noha a gazdálkodást sokan abbahagyják. Ki fogja majd biztosítani Európa
és a világ élelmiszer-ellátását? Ezt is oda kell tárni kérdésként Európa állampolgárai
elé, amikor meg akarjuk győzni őket arról, hogy fontos pénzt és energiát áldozni az
agrárpolitikára. Mert itt van a korprobléma, a gazdák elöregedése, korosodása,
illetőleg a kevesebb víz, energiaproblémák, klímaváltozás, és a többi.

Kimondja az anyag, ez most nagyon divatos téma az Európai Unióban meg a
világban is, a klímaváltozás kérdése, és nagyon fontosnak tartja tényként rögzíteni,
megint csak a meggyőzés szempontjából is, hogy a mezőgazdaság természeténél
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fogva jelentősen hozzájárul a klímaváltozás hatásainak az enyhítéséhez. Tehát ez is
egy szerepe a mezőgazdaságnak, ez is olyasmi, amiért támogatni kell a
mezőgazdaságot, az üvegházhatás csökkentése, s a többi érdekében.

Hangsúlyt helyez a fenntarthatóságára, tehát a mezőgazdasági termelés
fenntartható voltára. És a hatékonyság alatt nemcsak a gazdasági hatékonyságot érti
az anyag, hanem azt mondja, hogy amikor a fenntarthatóságnak és a hatékonyságnak
össze kell kapcsolódnia, akkor a hatékonyság alatt érteni kell a szociális értelemben
vett, tehát társadalmi hatékonyságot, környezeti hatékonyságot és a gazdasági
hatékonyságot. Tehát nem egyedül a gazdasági hatékonyság, vagyis a minél nagyobb
profit elérése a célja a mezőgazdaságnak és a mezőgazdasági politikának, nem ezt az
egyedüli célt kell alátámasztani.

Ki kell elégíteni a fogyasztói elvárásokat. Tehát úgy kell megtervezni a jövő
európai mezőgazdaságát, hogy az a fogyasztói elvárásokat kielégítse. Mik ezek az
alapvető fogyasztói elvárások? A garantált élelmiszer-biztonság, amiről már szó volt,
ami természetes az embereknek Európában hál’ istennek most, hogy van élelmiszer.
Fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy ha nem lesznek gazdák, meg tönkremennek a
gazdák, akkor lehet, hogy nem lesz élelmiszer, vagy nem ilyen élelmiszer-biztonság
lesz. Aztán magas minőségi követelményeket szabnak az EU termelőivel szemben a
fogyasztók. Fontosnak tartják az állatjóléti szempontokat, a jó ár-érték arányt, tehát
hogy megfelelő áron tudjanak élelmiszerhez jutni.

Vannak olyan jelenségek, amelyek ellen viszont föl kell venni a harcot, tehát
úgy kell tervezni az agrárpolitikát, hogy igyekezzünk felszámolni az olyan
jelenségeket, mint a föld elhagyása, a vidék elnéptelenedése, a már említett
korosodása, elöregedése a vidéki népességnek. Nos, hogyan lehet ezt megtenni?
Nyilván anyagi ösztönzőkkel, illetőleg egyéb támogatásával az ezzel ellentétes
folyamatoknak, mint például a fiatal gazdák támogatása, és a többi, meg egyáltalán
olyan támogatáspolitikát kell kialakítani, ami ezek ellenében hat. És elvként kimondja
- szerintem ez egy nagyon szép alapelv -, hogy az alapelve a tervezett Közös
Agrárpolitikának: a hosszú távú fenntarthatóságát kell biztosítani a vidéki
közösségeknek az EU-ban. Tehát nem azt kell biztosítani kizárólag, hogy minél jobb
legyen a versenyképesség, minél több legyen az elérhető profit, hanem azt, hogy
túléljék a vidéki közösségek a nehézségeket, és fenntarthatóak legyenek.

ELNÖK: Kellő tisztelettel szeretném jelezni, hogy mondjuk, ha három perce
belül el lehetne varrni.

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik): Három
perc, jó. Látta, hogy még sok papírom van, ugye? De akkor gyorsan végigmegyek
rajta.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a profit és a versenyképesség ne lennének
szempontok, tehát azt is nagyon hangsúlyozza az anyag, hogy a tisztességes és
kiszámítható, jó jövedelem a gazdáknak, az is nagyon fontos cél és szempont kell
legyen, meg a versenyképesség fenntartása is, de ezekkel a fékekkel és
ellensúlyokkal.

Azonnal orvosolni kell a gazdasági válságnak olyan hatásait, mint a hitelhez
jutás hiánya, a jövedelmek alacsony szintje, a növekvő vidéki munkanélküliség.
Ezekre a problémákra is reagálnia kell a KAP-nak. Kimondja az anyag, hogy a
tagállamok képessége arra, hogy reagáljanak ezekre a súlyos problémákra,
különböző, és el kell érni azt, hogy egyenlő mértékben tudjanak erre reagálni, vagyis
ez az egyenlő mértékű fejlettség; és megint itt van egy üzenet az új tagállamoknak,
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köztük Magyarországnak is, hogy igenis jogunk van ahhoz, hogy egyenlő mértékű
fejlettséget érjünk el a régi tagállamokkal.

Nagyon fontos még a versenyszabályok áttekintése és gyakorlatilag a
versenyjog megerősítése, vagyis például olyan gazda-érdekvédelmi szervezeteknek a
megerősítése, amelyek erőpozícióban tudnak lenni a felvásárlókkal szemben, és a
versenyjogot igenis fejleszteni és alkalmazni kell az erőpozíció elérése érdekében.

A KAP-kifizetéseknek igazságos legyen az elosztása mind a régi, mind az új
tagállamok gazdáinak szempontjából, tehát az igazságos elosztás, és nagyon
erőteljesen mondja az anyag, hogy ragaszkodunk hozzá, hogy a régi tagállamok is
igazságos mértékű támogatásokhoz jussanak hozzá.

Alapelv, hogy a közvetlen kifizetéseket nem szabad csökkenteni, tehát azt
akarja elérni ez az anyag, illetve a bizottság, hogy ne csökkentsék a közvetlen
kifizetéseket.

Akkor most már puska nélkül mondom, csak három mondatban még, hogy
szintén az igazságosság szempontjából azt mondja, hogy nem szabad tovább növelni
a társfinanszírozás mértékét, továbbra is cél, hogy az Európai Unió költségvetéséből
kerüljenek kifizetésre a támogatások, és ne torzíthassa el a versenyt az, hogy a
gazdagabb országok egy csomó társfinanszírozást adnak a saját gazdáiknak. Azt
hiszem, ez is jó hír a mi szempontunkból.

Megint csak hangsúlyozza, tehát több helyen, hogy az új tagállamok reális
elvárása volt, amikor beléptek, hogy a KAP-támogatásuk legalábbis összehasonlítható
legyen a régiekével. Ez egy nagyon új dolog, még fél évvel ezelőtt sem lehetett
ilyesmit hallani az Európai Unióban, illetőleg az Európai Parlamentben.

Tehát ahogy mondtam: a KAP-ot ne renacionalizálják, továbbra is az EU-
költségvetésből, ne legyen társfinanszírozás-növelés, mindenhol át kell térni a hektár
alapú támogatásra, mert még mindig van, ahol történelmi alapú a támogatás, és ez
igazságtalanságokhoz vezet. Igazságos és fenntartható KAP-ra van szükség,
amelynek az építőkövei az élelmiszerbiztonság, a tisztességes kereskedelem, a
fenntarthatóság, az élelmiszerminőség és a biológiai sokféleség biztosítása. Ezek
tehát azok a célok, amelyekhez eszközöket kell rendelni, ezen eszközök egyike a
támogatási rendszer, és mindig világosan kell látni, hogy milyen célokat szeretnénk
elérni, és hogy ezeket milyen eszközökkel tudjuk elérni.

Persze még sok mondanivalóm lett volna, de remélem, hogy még fogunk
tudni majd beszélgetni a vitában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Igen, a vitában még mindenkinek lesz alkalma
szólni.

Kérdések, válaszok
Van-e - különösen a bizottság tagjait kérdezem, de a vendégeket is - pontosító

kérdés Morvai Krisztina képviselő asszonyhoz? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs,
akkor én két kérdést tennék fel.

Aki figyelemmel kíséri az Európai Parlamentben folyó vitát, a nemzeti
mozgástérre rajzolódik-e ki bármilyen lehetőség, tehát a Közös Agrárpolitikán belül a
differenciált megközelítésre? Ez volna az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy a
közjó kérdése, a közjó fogalma nem teljesen egységes enyhén szólva az Európai
Parlament mezőgazdasági bizottságában. Akkor a gazdatársadalomtól, a
mezőgazdaságtól a közpénz kifizetéséért cserébe milyen közjót várnánk el? Ebben
hova pozícionáljuk magunkat mi, Magyarország?
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DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik):
Köszönöm szépen. Ebben az utóbbiban is van azért elmozdulás. Mondjuk alapelvként
mondja ki az anyag azt, hogy csak mezőgazdasági tevékenységért cserébe lehet
kifizetéseket eszközölni, tehát tényleges mezőgazdasági tevékenységre és legalább
minimális tevékenységre, vagyis meghatározzák, mi az a minimális tevékenység,
amire szükség van. Lesz bizonyos flexibilitás, rugalmasság a kifizetésekben, lett egy
ilyen bizonyos top-up rendszer, amely ezeknek a már említett céloknak az elérést
fogja segíteni. Tehát az alapelv az, hogy továbbra is minden egyes európai uniós
mezőgazdasági termelőnek közvetlen, EU-ból finanszírozott, hektár alapú támogatás
jár, de ezt kiegészíthetik olyan támogatások, úgynevezett top-upok, kiegészítő
támogatások, amelyek például a munkahelyteremtést segítik. Tehát mondjuk hogyha
van egy pici gazdaság, amely, nem tudom én, egy egyszemélyes gazdaság, de
támogatást kap arra, hogy a, nem tudom én, az ott dolgozó gazdálkodó férj, mondjuk
egy tejesgazda a feleséget fel tudja venni másodikként, nem tudom én, a tej
feldolgozására vagy ilyesmire. Tehát ezekre lesznek kiegészítő támogatási
lehetőségek.

Aztán van a környezetvédelem mint közjó, tehát ha valaki fát ültet, biomasszát
állít elő, és a többi, akkor ennek érdekében vagy ennek az előmozdítására is lesznek
többletfinanszírozási lehetőségek.

Azt még nem mondtam, pedig nagyon fontos, hogy a zöld… Azt mondják,
hogy legyen a KAP igazságos, fenntartható és „zöld”, és ennek az egyik nagyon
fontos eleme a helyi termelés és a helyi feldolgozás előmozdítása. Tehát olyan, ha
nem is közvetlen és egyéni támogatásokat, lehet, hogy ezt inkább a vidékfejlesztési
pillérben, amely azért valamilyen szinten természetesen megmarad, ilyen továbbra is
lesz, és bizonyos mértékben erősödik, de azon keresztül támogatni kell az ilyen helyi
termelésre, helyi feldolgozásra, helyi marketingre irányuló tevékenységet, amit, azt
hiszem, nekünk meg a mi filozófiánk szempontjából nagyon jó hír.

A nemzeti érdekképviselet pedig, arról is van szó az anyagban, bár viszonylag
finoman, hogy a regionális különbségek kiegyenlítésére és az adottságok közötti
különbségek kiegyenlítésére is van lehetőség, nemcsak kifejezetten úgy, hogy a
teljesen hátrányos helyzetű, tehát mondjuk a hegyi, hegyen lévő gazdák
plusztámogatása, hanem a leszakadt régiók megerősítése is.

Ha pedig arra is gondoltál a kérdéseddel, Géza, akkor hadd mondjam el azt,
hogy nagyon nagy szükség lenne az új tagállamok képviselőinek az összefogására.
Éppen a titkárságról beszélgettem tegnap egy szakértővel, aki történetesen román,
akivel nagyon jó, nagyon barátságos beszélgetést folytattunk, és azért erre vannak
kezdeményezések.

ELNÖK: Köszönjük szépen.
Továbblépnénk, de amikor a teljes kép kezd kialakulni a délelőtt folyamán,

akkor természetesen minden kérdésre visszatérhetünk.

Elemzés hazánk tárgyalási mozgásteréről, a tagállamok prioritásairól
A következő előadónknak adnám meg a szót, dr. Popp József főigazgató-

helyettes úrnak, aki az Agrárgazdasági Kutatóintézetben dolgozik. Szerintem a
jelenlévők közül mindenki ismeri az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkáját és azon
belül Popp József munkáját. Ő fog nekünk adni egy áttekintő elemzést arról, ami az
előadásának a címe, amit kértünk, és amit adtunk az előadásának: elemzés hazánk
tárgyalási mozgásteréről, a többi tagállam prioritásairól, hogy hova tudjuk magunkat
pozícionálni ebben. A fő cél mindig az, főigazgató-helyettes úr, hogy a bizottság egy
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olyan muníciót kapjon öntől is és minden hozzászólótól, amit aztán a továbbiakban a
törvényalkotásban fel tudunk használni. Öné a szó.

Dr. Popp József előadása
DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Nagyon szépen

köszönöm a meghívást. A cím: „Elemzés hazánk tárgyalási mozgásteréről, a
tagállamok prioritásairól”. Nagyon röviden a tagállami álláspontokat szeretném itt
ismertetni, utána pedig azt, hogy milyen magyar érdekeket tudnánk képviselni a
tárgyalások során.

(Előadását vetítés kíséri.) Ez az ábra azt mutatja, hogy az elmúlt 40 évben a
Közös Agrárpolitika pénzeit mire használtuk fel, ugyanis az alapvető kérdés az, hogy
ezzel a támogatáspolitikával sikerült-e az európai, illetve az uniós mezőgazdaság
nemzetközi versenyképességét növelni vagy sem. Láthatjuk, hogy 1968 és ’92 között
a támogatásokat kizárólag intervenciós és exporttámogatásra használtuk fel. ’92-ben
lépett be a közvetlen jövedelemtámogatás, 2005-ig ez meghatározott ágazatokban
kötelező termeléshez között támogatás volt. 2005 után pedig a támogatások
87 százaléka a termeléstől függetlenül kerül kifizetésre. ’88 óta látjuk a
vidékfejlesztési támogatások indulását, ezek ma 22 százalékot tesznek ki a KAP-
büdzsében - tehát sokkal többet beszélünk róluk, mint amekkora az arányuk.

A KAP 2013 utáni kérdései. Az első kérdés a közvetlen kifizetések
kalkulációjának a módja. A legnagyobb kritika a kalkulációt éri, és a cél az ágazatok,
régiók és tagországok közötti különbségek csökkentése. Ma már látszik, hogy az
átalánytámogatás nem lesz megvalósítható, mert a tagországok zöme ellenáll ennek.
A másik kérdés a piaci ártámogatás sorsa. Itt mindenképpen a leépítés irányába
mozdulnak el a tárgyalások, főleg az ártámogatás és a kvóta leépítéséről van szó.
Valamilyen jövedelembiztosítási hálót kívánnak kiépíteni, konkrétum nincs. Hogy ez
konkrétan mit jelent, azt ma senki nem tudja az Európai Bizottságban megmondani.
Mindenesetre szükség lenne termelői összefogásra, határidős ügyletekre, uniós és
nemzeti támogatással. Határidős ügyletekben az uniós gazdák sehol sincsenek.

Az adópolitika tagállami hatáskör. Adópolitikával is befolyásolhatjuk a
magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképességét.

A harmadik nagy szelet a vidékfejlesztés. A vidékfejlesztésen belül az első
kérdés, hogy sikerül-e több pénzt vidékfejlesztési célokra átcsoportosítani, illetve
kiharcolni, és ezen belül milyen arányt képviselne a piac nélküli közjavak
előállításának ösztönzése, támogatása. Itt két prioritás van, az első a versenyképesség
javítása; itt elsősorban környezetbarát beruházási, fejlesztési, innovációs és képzési
támogatásról van szó. A másik nagy prioritás - talán ez az első -: piac nélküli
közjavak előállításának ösztönzése.

A legnagyobb probléma ma a legitimitás problémája, ugyanis a közvetlen
kifizetések kalkulációja a húsz és tíz évvel ezelőtti gabonahozamok átlaga, vagyis a
húsz évvel ezelőtti egy hektárra jutó gabonahozam határozza meg, hogy az egyes
tagországokban, egyes régiókban, egyes ágazatokban hektáronként mekkora kifizetést
kapnak a gazdák. Minden egyes referenciahozam-tonna 63 eurót ér. A kérdés az,
hogy a húsz évvel ezelőtti átlagos gabonahozam mennyiben határozhatja meg a
következő évtized céljait, már hagyományos támogatásnak számít, illetve mennyiben
képviseli a következő évtized célkitűzéseit. Egyes tagországokban számos régió
található; ahány régió, annyi hektáronként támogatás, meghatározott ágazatokban.
Franciaországban 30, Olaszországban 20, Németországban 15 régió van; csak néhány
tagországot soroltam fel. Ahány régió, annyi fajlagos hektáronkénti támogatás.
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Láthatjuk, hogy ha átalánytámogatást vezetünk be, egyes régiók veszítenek, más
régiók pedig nyernek, miközben a közvetlen kifizetések fokozatos csökkentésére
kellene nekünk összpontosítani, mert istenigazából nem tudjuk, mi az indoka.

Megemlítem az EU 2020 gazdaságpolitikai stratégiát, ugyanis a KAP-
reformot ebbe kell illeszteni, akár tetszik, akár nem. Azt tudjuk, hogy a lisszaboni
stratégia kudarcot vallott, szemétkosárban landolt. Az EU nem lett a világ
legversenyképesebb tudásalapú gazdasága, sőt a világ fejlett régióihoz képest a
leszakadás mértéke nőtt, és az EU világpiaci súlya is csökkent. Ha csökken a
gazdaság súlya, akkor csökken a világpiaci súly is. Az EU 2020 stratégia fő pontjai:
tudásalapú gazdasági növekedés megteremtése, környezetbarát, zöldgazdaság, oktatás
és képzés, tehát a jövőbe történő beruházás. S itt láthatjuk, hogy mi a prioritás: a
legnagyobb társadalmi jólétet és gazdasági növekedést szolgáló támogatásokat
helyezi előtérbe, a hagyományos támogatásokkal szemben. Ez pedig mit jelent: a
kutatás-fejlesztés, innováció, képzés támogatását, többlettámogatását, és a természeti
erőforrások megőrzését. S a KAP-reform várhatóan illeszkedni fog az EU 2020
gazdaságpolitikai stratégiájába. A kérdés, hogy a KAP-reform határozza-e meg a
stratégiát vagy a stratégia a KAP-reform irányát.

Ha megnézzük a 2010. évi költségvetést, láthatjuk, hogy 141 milliárd euró a
teljes brüsszeli költségvetés. Itt két nagy tortaszeletet látunk: az egyik a fenntartható
növekedés, ez elsősorban a regionális és kohéziós politika, 45 százalékot képvisel a
teljes költségvetésből. A természeti erőforrásokra jut 42 százalék, és ennek a 42
százaléknak a 95 százaléka a mezőgazdaság és vidékfejlesztés 58 milliárd euróval, ez
folyóáron számított összeg; halászatra 1 milliárd, környezetvédelemre 0,5 milliárd
euró. A környezetvédelmi főigazgatóság ennyi támogatási pénzzel rendelkezik, mert
ők elsősorban különféle szabályozásokat hoznak a mezőgazdasági termelésre
vonatkozóan; nagyon fáj nekik, hogy támogatást nem tudnak osztani. A kutatásra és
információs társadalomra jut 7 milliárd. Egyes tagországok azt követelik, hogy ezt az
összeget növeljük a háromszorosára. Ha ezt növeljük - mindenképpen növekedni fog
-, akkor két tortaszeletből lehet lehasítani: a mezőgazdasági támogatásból és a
fenntartható növekedésből. Sokkal inkább a mezőgazdasági támogatási tortaszeletre
startolnak rá, hogy honnan lehetne pénzt szerezni kutatás-fejlesztési és képzési
többlettámogatásra.

Nagyon sokféle tagországi álláspont van. A franciák és az írek úgy gondolják,
hogy egy 20 százalékos modulációval elintézzük az egészet, vagyis az első pillérből
20 százalékot átcsoportosítunk a második pillérbe, annak 80 százaléka megmarad
abban a tagországban, ahol átcsoportosították, és akkor ezzel el is intéztük a 2014-20
közötti pénzügyi időszak KAP-költségvetését. A britek hét év alatt teljesen leépítenék
a közvetlen jövedelemtámogatásokat. A németek először egy 50 százalékos vágást
tartottak elképzelhetőnek, ma csak 30 százalékig hajlandók elmenni; tehát a közvetlen
jövedelemtámogatás 30 százalékos csökkenését még tolerálnák, mert kevesebbet
szeretnének befizetni, mint eddig. Vannak egyéb elképzelések is: hogy a területalapú
támogatást megfejelnénk a területhez kötött állattartás támogatásával az első pilléren
belül, és a kedvezőtlen adottságú területek többlettámogatása is első pilléres kifizetés
lenne, nem pedig második pilléres kifizetés. A második pillérbe kerülnének a
specifikus támogatások, elsősorban az ökoszisztéma-szolgáltatások támogatása.

Ha az első pilléres támogatások arányát nézzük az egyes tagországok között,
akkor láthatjuk, hogy óriási eltérések vannak az egy hektárra jutó támogatás
tekintetében: 544 és 83 euró/hektár a szóródás. Ez 100 százalékos támogatási szinten
történt kalkuláció; tehát most az átmeneti időszakot meg az évi 10 százalékos
emelkedést ne nézzük az új tagállamokban, mert 100 százalékos szinten történt a
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kalkuláció. Magyarország az EU átlagát képviseli. Ha átalánytámogatást vezetnénk
be, akkor Magyarország nem veszítene és nem nyerne. Mindazon tagországok,
amelyek az ábrán balra találhatók Magyarországtól, azok veszítenének, s amelyek
jobbra, azok nyernének tehát az egy hektárra jutó támogatás tekintetében. Ez az
összes közvetlen támogatás közel 16 százalékának újraelosztását jelenti. Most 43
milliárd eurót fizetünk ki közvetlen jövedelemtámogatásra, ebből 7 milliárdot kellene
elvenni egyes tagországoktól, és odaadni más tagországoknak. Németország
egyértelműen nemet mond erre, és nem is hajlandó a formulát megváltoztatni, vagyis
a húsz évvel ezelőtti gabonahozamok formuláját, és semmilyen redisztribúciót nem
tart elképzelhetőnek. Németországot azért említem, mert a közös büdzsébe ők
körülbelül 21 százalékot fizetnek be, ezért fontos és meghatározó a szerepük.

Említettem, hogy az átalánytámogatás bevezetése sajnos nem tűnik
megvalósíthatónak ma, és itt különböző felvetések vannak az első pillér átalakítására.
Most számítja ki az Európai Bizottság, hogy ha figyelembe veszik az uniós átlaghoz
képest az egyes tagországokban az egy főre jutó GDP arányát, akkor attól függően
lehetne megfejelni az átalánytámogatást, illetve levonni az átalánytámogatásból pénzt
azoknál a tagországoknál, amelyek nem érik el az uniós átlagot az egy főre jutó GDP
tekintetében. Magyarországon - 2007-es az utolsó Eurostat-adat - mi 62 százalékon
állunk az egy főre jutó GDP tekintetében az uniós átlaghoz képest. Mi tehát
veszítenénk 47 százalékot. 163 eurót kapnánk, amennyiben ezt a képletet sikerül
beilleszteni. A különbségeket a kedvezőtlen adottságú területek többlettámogatásával
tudnánk ellensúlyozni, és további kérdés, hogy most a szegények segélyezéséről van
szó, vagy a gazdagok jutalmazásáról.

Ha a vidékfejlesztési támogatások előirányzatát nézzük, látjuk, hogy 2010-ben
a KAP költségvetésének 22 százaléka vidékfejlesztési forrás. Ez egyébként 20,5-re
megy vissza 2013-ban. Ahogy nő az új tagállamokban a közvetlen
jövedelemtámogatás kifizetése, úgy annak aránya is nő másfél százalékot 2013-ig.

Az EU 27 átlagában a környezetre megy 44 százalék, Magyarországon csak
30 százalék - tehát itt jelentős elmaradás van. Ezzel szemben az első tengelyes
kifizetéseknél - ez a versenyképesség javítását szolgálja - uniós átlagban 34 százalék,
Magyarországon 48 százalék az arány.

Az első és második tengely egyértelműen szektorális támogatás, ugyanis csak
meghatározott szektorokat támogat. Ezzel szemben a harmadik és a negyedik tengely
térségi funkciót lát el, mert nemcsak a vidéken élő néhány százalék mezőgazdasági
dolgozót támogatja, hanem a vidéken élő lakosság 100 százalékának a támogatását
célozza meg. Itt az a nagy kérdés, hogy ha térségi funkcióban gondolkodom, akkor
miért nincs a kohéziós politikánál ez a pénz - és a kohéziós politika rástartolt erre a
pénzre. Ha a mezőgazdaság csak szektorokat támogat, ha csak a mezőgazdaságban
dolgozókat támogatja vidéken, akkor miért van nála a harmadik és negyedik tengely?

További vita, hogy fenntartható-e a társfinanszírozási arány különbsége a régi
és az új tagállamok között. Láthatjuk, hogy a konvergenciarégiókban, az új
tagállamokban a brüsszeli társfinanszírozás aránya jóval magasabb, mint a régi
tagállamokban - 50, illetve 75, 55, illetve 80 százalék -, és nagy kérdés, hogy ezek a
különbségek fenntarthatók-e 2014 és 2020 között. Az új tagállamok azt az álláspontot
képviselik, hogy fenn kell tartani, néhány régi tagállam azt mondta, hogy volt hét év
arra, hogy alkalmazkodjatok.

Ezen a dián a második pillér támogatásainak megoszlását látjuk a tagországok
között. Itt láthatjuk, hogy az új tagországokat kompenzálták a vidékfejlesztési
támogatásokkal, azért, mert a közvetlen jövedelemtámogatásnál tízéves átmeneti
időszak után jutnak el a 100 százalékos kifizetési szintre. Magyarország itt is az
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EU 12 átlagát képviseli, de az EU 27-hez képest az egy hektár támogatásra jogosult
terület tekintetében jobban állunk, ugyanis az EU 27 átlaga csak 74 euró. Ez azt
jelenti, hogy a vidékfejlesztési támogatások tekintetében az új tagországok zöme
nagyobb tapasztalatra tett szert, mint a régi tagállamok.

Politikailag hiteles, fenntartható érvelésre van szükség, mert nagyon sokszor a
másik oldalról is nagyon racionális közgazdasági kérdéseket tesznek fel. A korábbi
agrárreformokat kompenzáljuk - ez az első érv, hogy miért van szükség a KAP-
támogatásra. A válasz, hogy mennyi idő kell az alkalmazkodáshoz.

Alacsonyak a jövedelmek a mezőgazdaságban. Ez felveti a
szektorsemlegesség kérdését, akkor más szektorban miért nem kompenzáljuk a
jövedelmeket?

A mezőgazdasági életképesség megőrzése. Nagyon jól tudjuk, hogy a
mezőgazdasági jövedelemtámogatás transzferhatékonysága legfeljebb 50 százalék. Ez
azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetéseknél a legnagyobb, és azoknak is csak
50 százaléka jut el a mezőgazdasági termeléshez, termelőhöz, a farmhoz, hogyha
bérelt területen dolgozik, a másik 50 százalék a tulajdonoshoz megy bérlet
formájában. Ha valaki a saját földjén gazdálkodik, akkor ez a transzferhatékonyság
jóval magasabb, 70-80 százalék.

A versenyképesség javítása. Kérdés, hogy a versenyképesség egyenlő-e a
közvetlen támogatással. Nem úgy tűnik, hogy minél magasabb a támogatás, annál
nagyobb lenne a nemzetközi versenyképesség, hanem a nemzetközi versenyképesség
azzal nő, ha egyre inkább piackonform támogatásokat vezetünk be. Itt azért óriási
lemaradás van elsősorban az új tagállamokban a hatékonyság, a szakértelem, a
termékminőség területén. Fontos az oktatás, a szaktanácsadás, ezen belül is a
pénzügyi ismeretek támogatása, a kutatás-fejlesztés és az innováció. Ez kiemelt
feladat Magyarországon is.

Szigorú sztenderdek. Az ágazatspecifikusságot említjük, holott más
ágazatokban is szigorú sztenderdek vannak. Itt az a nagy kérdés, hogy mennyi
extraköltségre van szükség a kölcsönös megfeleltetés betartásához, ami egyébként
jogszabályi kötelezettség. Nagyon sokan azt mondják, hogy a cross compliance
sokkal inkább ürügy, mint indok, a KAP-támogatás fenntartásához, illetve változatlan
fenntartásához.

És akkor óriási igény mutatkozik az ökoszisztéma-szolgáltatások, vagyis a
közjavak előállításának ösztönzésére, és az új politikai, társadalmi és gazdasági
indokokat összefoglalva azt látjuk, hogy nagyon sokan követelik a történelmi bázisok
kivezetését - zárójel: Németország kivétel -, a célzott támogatások irányába
mozdulnának el, és ez átcsoportosítást jelent az első pillérből a második pillér javára.

A kérdés Magyarország számára, hogy lehetséges-e számunkra pénzügyi
szempontból nyereséges forgatókönyv. Gyakorlatilag nem, mert hogyha
hozzányúlunk a történelmi bázishoz, akkor nagy valószínűséggel vesztesek leszünk.
Nekünk a történelmi bázis a legjobb, mert viszonylag magas, 4,73 referenciahozam-
tonna/hektár. Ezért a defenzív helyett az offenzív és dinamikus agrárpolitikai
szellemiséget kell magunkévá tennünk. Számunkra a KAP átalakítása többet jelent a
jövedelmek újraelosztásánál, mert azért minden tagállam kényesen ügyel arra, hogy a
nettó befizetői pozíciója ne romoljon, illetve a nettó kedvezményezetti pozíciója ne
romoljon. Ha pedig erre ügyelnek, akkor semmilyen változás nem lesz, és nem lesz
szó a jövedelmek újraelosztásáról sem. A magyar érdekek… Prioritási sorrend nélkül
ezek az érdekek, nem tudjuk pontosan, mik a prioritások, lehet, hogy majd egyszer
meghatározzuk közösen.
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Szükség van a Közös Agrárpolitikára - ezt olvassuk a médiában. Csak úgy
megjegyzem, hogy a megszüntetéséről soha nem volt szó, csak arról volt szó, hogy
milyen legyen a Közös Agrárpolitika, és hogy mennyi pénzt érdemel a Közös
Agrárpolitika. Soha nem került szóba, hogy megszűnik a Közös Agrárpolitika. Ez egy
kicsit… (Dr. Udovecz Gábor: Az angolok részéről igen!) Tessék? (Dr. Udovecz
Gábor: Az angolok mondják!) Nem mondják. A közvetlen jövedelemtámogatás
hétéves kivezetését mondják a vidékfejlesztési támogatások növelése mellett. És a
második pillér is része a KAP-nak. Tehát csak a közvetlen jövedelemtámogatás
megszüntetését hirdetik, de nem a KAP megszüntetését.

A KAP forrásai érdemben ne csökkenjenek, a közösségi finanszírozás arányai
érdemben ne változzanak! A KAP hatálya alapvetően a mezőgazdaságra, a
feldolgozásra és a környezetgazdálkodásra terjedjen ki, vagyis térségi funkciót ne
lásson el! A történelmi jogon szerzett támogatási jogcímek aránya ne csökkenjen,
nekünk jó a történelmi bázis. A KAP adjon még esélyt a lemaradt tagállamok
felzárkózására, az új kihívásokra - ez az élelmezésbiztonság, az energiabiztonság, az
éghajlatváltozás. És a vidékfejlesztési források felosztásában adjanak nagy
szabadságot a tagállami döntéseknek.

ELNÖK: Főigazgató-helyettes úr, szintén…

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Egy utolsó dia…

ELNÖK: Rendben van.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): …Közvetlen támogatás,
hogy milyen lehetne egy magyar modell. Ez egyelőre önkéntes AKI-modell.
Termeléstől független terület alapú támogatás, ennek összege legyen változatlan, és
az adott évben használt földterületre történjen a kifizetése, a feltétele pedig egy
egyszerűsített cross compliance.

Élnénk a 68. cikkely adta lehetőségekkel, a termeléstől független, differenciált
támogatás pedig tagállamonként, régiónként változó, évről évre csökkenő, kifutó, ezt
pedig az adott tagországban a második pilléres támogatások körébe sorolnánk, és a
kifizetés alapja a történelmi bázis lenne. Tehát Magyarország számára ez lenne a
csúcs, hogyha ez alapján történne, mert akkor a vidékfejlesztési támogatásokat
növelni tudnánk - azt sem veszítenénk el.

A második pillérnél az első tengely a klímaváltozásra, a zöld mezőgazdaságra
összpontosítana, ez társfinanszírozott lenne. Ezzel szemben az első pilléres kifizetés
pedig 100 százalékig uniós kifizetés lenne.

A második tengely a strukturális alkalmazkodást szolgálná, az első tengelyhez
kapcsolódó innovatív fejlesztések, az élelmiszerbiztonság, a logisztika fejlesztése és a
generációváltás. Csak megjegyzem röviden, hogy a jelenlegi támogatási rendszer a
kilépő gazdákat segíti, mert óriási vagyongyarapodást érnek el azzal, hogy a
támogatások egy része a földárban tőkésedik, és a belépő gazdáknak óriási gond
megvenni 50-70 vagy 100 hektár területet, 20 hektáron meg nem tudják eltartani a
családot. Tehát ezért a generációváltás elősegítése kiemelt prioritás.

A harmadik tengely pedig a diverzifikációt szolgálná. És ez sémában így
nézne ki, amit itt az előbb elmondtam.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps.)
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ELNÖK: Mi is nagyon köszönjük; valóban megérdemli a tapsot ez az átfogó
és alapos tájékoztatás. Ez bizonyosan egy alapdokumentumunk lesz a Közös
Agrárpolitika további vitájában, még akkor is, ha ez esetleg formálódni fog.

Tájékoztatom a jelenlévőket, különösen az előadókat, hogy szó szerinti
jegyzőkönyv készül a mai tanácskozásról; gondolom, ez ellen nincs senkinek
kifogása. Megkérdezem azokat az előadókat, akik PowerPoint bemutatót tartanak,
konkrétan téged, Jóska, ebben a pillanatban, hogy esetleg a bemutatód anyagát
tudnánk-e csatolni egy belső kiadványhoz, ehhez hozzájárulsz-e, oda tudod-e adni ezt
az anyagot. (Dr. Popp József: Persze, természetesen.) Jó, Katikát megkérem, hogy ezt
akkor majd kezelje.

Megkérdezem elsősorban a bizottsági tagokat, hogy az előadónkhoz van-e
kérdésük, pontosító kérdés. Most még ne a szakmai viták mélységeibe, csak a
pontosító kérdésekbe menjünk bele, hiszen mindenki itt marad végig.

Parancsoljon! Ficsor Ádám képviselőtársamnak adom meg a szót.

Kérdések, válaszok
FICSOR ÁDÁM (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy az egyik dián itt a

vége felé az volt, amikor a magyar érdekek voltak összefoglalva, hogy a történelmi
jogosultság alapján kapott támogatások csökkenjenek... (Dr. Popp József: Nem.)
Akkor ez gyakorlatilag elírás volt, ezt jól értettem. (Dr. Popp József: Nem, nem!)
Tehát hogy ne csökkenjenek, az a magyar érdek.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Nem, hanem arról van
szó, hogy ha lesz egy alap-átalánytámogatás, mondjuk, 200 euró/hektár,
mindenképpen differenciálják, azt láttuk, hogy mi mennyit veszítenénk, ha az egy
főre jutó GDP alapján történne a differenciálás, mert többlettámogatás is lenne meg
támogatáselvonás. És ennek helyére a történelmi bázis lenne a differencia alapja, és
ahol az átlagnál magasabb a történelmi bázis, egyébként nálunk az EU 27 átlaga van,
az EU 12-ben mi a csúcson vagyunk, és a történelmi bázis alapján történő
differenciálás menne a vidékfejlesztési támogatásba nálunk, a 80 százalék. Tehát ha
az egy főre jutó GDP helyett alkalmaznánk a történelmi bázist, óriási vesztesek
lennénk.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Tehát gyakorlatilag elírás volt azon a dián, tehát
akkor ne csökkenjen.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Én nem tudom, én ilyet
nem láttam. Én a differenciát… (Közbeszólások.) Akkor lehet, hogy rosszul
fogalmaztam; a differenciára vonatkozik. (Közbeszólás: A táblázatban kimaradt a
„ne”.)

ELNÖK: Akkor ezzel a pontosítással rendben vagyunk?

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Ádám, a kérdés az, hogy
a történelmi bázis kerüljön-e be a kalkulációba vagy ne, erre vonatkozott?

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Generálisan neked volt egy olyan állításod, ami
sugárzott az előadásból, és ezzel én maximálisan egyetértek, hogy a történelmi jogon
kapott támogatás Magyarországnak jó. (Dr. Popp József: Így van.) Akárki akármit
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mond politikailag, ma Magyarország az első pillérben átlagon van, a második
pillérben pedig nyertese a Közös Agrárpolitikának. (Dr. Popp József: Így van.)
Magyarul, ha a történelmi bázis marad, az nekünk alapvetően jó. És ehhez képest a
„magyar érdek” dián az volt, hogy a történelmi bázison kapott támogatások
csökkenjenek, de szóban azt mondtad, hogy ne csökkenjenek.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Amit a magyar érdeknél
láttál, az a következő volt, a differenciálás. Tehát van egy alap, van egy
átalánytámogatás, azt mindenképpen differenciálni fogják. Ha már a differenciánál
tartunk, akkor sokkal inkább a történelmi bázis legyen - akkor lehet, hogy elszóltam
magam, ez volt ott -, és a történelmi bázis alapján vezessük át a második pillérbe
adott tagországon belül. Mert akkor mi a második pillérben nyerünk támogatást, és
nem veszik el tőlünk. (Ficsor Ádám: Abszolút egyetértünk.) Jó. Nem igazságos,
mondjuk, nem tisztességes, ha nem átalánytámogatást vezetünk be, de ha önző
érdekeket képviselünk - nekünk a németeket nagyon nem szabad szidni.

ELNÖK: Gábor, arra kérlek, foglalj helyet egy mikrofonnál!

DR. UDOVECZ GÁBOR (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Közös műhelyben
született ez az elképzelés, de most már kiegyenesedett. Igen, csökken, jól értetted, de
átmegy a második pillérbe. Tehát 13 és 20 között a történelmi jogon járó pénz
csökken az első pillérben, de átmegy vidékfejlesztésre. Tehát országos szinten nem,
csak annál a pillérnél. Ez van az elképzelésben. Jóska végül is jól mondta.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Csak idő hiányában,
mert elnök úr ott már rám szólt, nem fejeztem be, hogy ez megmaradna nálunk.

ELNÖK: A bizottsági tagokat kérdezem, képviselőtársaimat, hogy van-e még
pontosító kérdésük. (Nincs.) Ha nincs, akkor a vendégeinktől kérdezem ugyanezt.
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor nekem van egy kérdésem.

Ha a Közös Agrárpolitikában azt a pontot kimerevítenénk és megvizsgálnánk,
ahol tudjuk azt, hogy az Európai Unióban is és hazánkban is zajlik az üzemméret-
koncentráció, feltartóztathatatlanul zajlik, az látszik, ha a statisztikát megnézzük,
hogy a versenyképes szférában, tehát a megmaradók, akik képesek koncentrálni a
tevékenységüket, akár területi, akár árbevételi alapon, az ő jövedelmeik, illetve
adóbefizetéseik egyre nehezebben tudják kompenzálni a kiesők igényeit vagy
létfenntartását. Azon a ponton van-e bármilyen mozgástér, mondjuk, hazánk számára,
hogy azok ne egyszerűen a szociális szférába szoruljanak, hiszen akkor a szociális
szférába szorultak tömege nőni fog, és ez nyilvánvalóan egyre nagyobb szociális
terhet jelent a kormányra, és ott nem vagyunk túl erősek, egyre gyöngébbek leszünk.
Esetleg ott valamilyen speciális részét tekintve vannak-e lehetőségek? Tudjuk, hogy a
vidékfejlesztésben vannak bizonyos lehetőségek, de van-e valamilyen további
lehetőség is?

Egy fogalomra kérdeznék rá ehhez kapcsolódóan: ez a bizonyos társadalmi
keresztmegfelelés. Ez egy vitatható fogalom, ugyanakkor magában hordozza azt,
hogy ha a fenntarthatóságról beszélünk, és a Közös Agrárpolitikát akarjuk
megfeleltetni a fenntarthatóság szempontjainak, akkor ezt a társadalmi, vagyis a
munkahelyteremtő képességét a gazdaságoknak nem szabad elfelejtenünk. Tudjuk,
hogy ez a hatékonyságon, a jövedelmezőségen - idézőjelben - „teher”, ugyanakkor ha



20

ezt a terhet átpasszoljuk a társadalom számára, akkor sem jártunk el helyesen. Erről a
komplexusról a kutatónak van-e bármilyen álláspontja?

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Az EU-ban az elmúlt
harminc évben évente 3 százalékkal csökkent a gazdaságok száma. Ez most Románia
csatlakozásával kicsit felgyorsult. A következő trend látszik: hogy egyre kevesebb
ember kezében összpontosul a földvagyon, és a megművelt terület egyre nagyobb
hányada lesz bérelt terület. A földtulajdonos alapvető érdeke a támogatások növelése,
illetve változatlan fenntartása, azért, mert akkor magasabb bérleti díjat kap, és közben
vagyongyarapodás is történik, mert a támogatás egy része a földben kapitalizálódik.
A földbérlőnek az egyik érdeke, hogy csökkenjen a támogatás, mert akkor kisebb lesz
a földbérleti díj; a másik érdeke, hogy legyen nagyon drága a föld, mert akkor az 50-
60 százalékos jelzáloghitel nagy összeget jelent, jobban el tud adósodni. Láthatjuk
tehát, hogy a földtulajdonosi és a földhasználói érdekek egyrészt egybeesnek,
másrészt különböznek.

Az Európai Bizottság azon az állásponton van, hogy akik kiestek a
mezőgazdasági termelésből, vagyis felszámolták a termelést, azok nem részei a
Közös Agrárpolitikának. Azoknak a problémáját oldja meg a tagállami szociálpolitika
vagy a tagállami adópolitika. A szociálpolitika és adópolitika kizárólag tagállami
hatáskör, az Uniónak erre semmilyen befolyása nincs, és egyelőre nem is kíván ezzel
foglalkozni; oldja meg a magyar szociálpolitika a mezőgazdaságból kiesett emberek
szociális problémáját. Tehát a Bizottság egyértelműen így foglal állást. Nem hiszem,
hogy ezen a téren bármit ki lehetne harcolni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Továbbmegyünk, megkérem a következő
előadónkat… Bocsánat, van még kérdés. Gábor!

DR. UDOVECZ GÁBOR (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Elnézést, nem
kérdezni szeretnék, hanem két percben kiegészíteni a témakört. Azt gondolom, hogy
mivel még nincs hivatalos, konkrét magyar álláspont, nagyon fontos lenne
beazonosítani azokat a kérdéseket, amelyekben döntés kellene a következő hetekben.
Nem tanácsolnám, hogy minden kérdésre kiterjedő magyar állásfoglalás legyen; egy
magyar arc kellene, amit a magyarok mondanak, ami nekünk fáj elsősorban. Mert
vannak klasszikus célok, amelyek meg fognak valósulni nélkülünk is, ez nem kérdés.
Én három témát említek meg.

Az első pillérrel kapcsolatban az a döntő kérdés, hogy ezt a bizonyos
differenciált elemet mi hogyan akarjuk definiálni. Popp úr mondta, hogy teljes
átalány nem lesz, kizárt dolog. De lesz egy 150-200 euró/hektár körüli átalány, az azt
kiegészítő filozófiát kell kitalálnunk. Mi az AKI-ban azt mondtuk, hogy a legjobban
akkor járunk, ha a történelmi bázist képviseljük, én még hozzátenném, hogy
mindenképpen ragaszkodjunk az élelemtermelő kapacitásunk, képességünk
figyelembevételéhez, ez pedig a termőterületet jelenti; jó az aránya, jó a minősége.
Ezért nagyon fontos, hogy ezt deklarálja a magyar kormány, hogy mi ezt akarjuk.
Belső ügyünk csak, hogy ezt a 68. cikkelyt milyen mértékben kívánjuk alkalmazni, és
mire, mely ágazatokra.

A második pillérrel kapcsolatban az alapkérdés rögtön az, hogy a magyar
társadalom, a magyar költségvetés mekkora átcsoportosítást kíván megvalósítani, és
mennyit tud elviselni. Mert jó célok vannak, nagyon sok jó cél van, csak ez már
társfinanszírozás. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy meddig tudunk elmenni, a
magyar költségvetés teherviselő képessége sem lesz 2013 után sem fényes.
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Azt gondolom, hogy a közjavak előállítása, a fiatal gazdák támogatása
mindenképpen meg fog valósulni, ha egy szót nem szólunk, akkor is. De van két
téma, amelyért nekünk kell szólni. Az egyik a kockázatviselés. Magyarország sokkal
jobban kitett az éghajlati változásoknak, mint akár Hollandia vagy a többi ország.
Soha nem lesz annyi pénzük sem a gazdáknak, sem a magyar költségvetésnek, hogy
olyan óriási károkat érdemben kompenzáljunk, mint egy aszálykár, egy belvíz, egy
árvíz, nekünk európai rendszerre van szükségünk, és ezért nekünk kell harcolnunk.

A másik szó, ami nem konkrét cél, de mint funkció a foglalkoztatás
megőrzése, javítása szinte minden intézkedést át kell hogy hassa, ehhez jogcím,
jogfelhatalmazás szükséges, és ezért megint nekünk kell majd küzdenünk elsősorban.

Még egy utolsó mondat: a fenntarthatóság többi lába. Én is örülök neki
emberként és magánemberként, hogy nem mindenható a hatékonyság meg a
versenyképesség, hanem fontos a környezet meg a társadalmi szempont is. Csak
nehogy azt fordítsuk ebből, hogy a hatékonyság most már nem fontos. Magyarország
5-6 milliárd exportot fog csinálni a jövőben is kőkemény versenyfeltételek között.
Tehát azért ezt nehogy kockára tegyük! Mondom, Krisztina, én nagyon örülök, hogy
a hatékonyságot meg a profithajszát sokan ferde szemmel nézik, de a versenytársak
majd szintén ezt fogják mondani, de mást fognak csinálni.

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik:):
Reagálhatok erre? Csak nagyon röviden.

ELNÖK: Hogyne!

DR. UDOVECZ GÁBOR (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Morvai Krisztina!

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik): Ahogy
Géza is célzott rá, ebben a hajszában, ebben a versenyképesség minden áron való
hajszolásában kiesnek a gazdák a gazdálkodásból, és ott fogunk tartani, hogy nem
lesz már, aki gazdálkodjon. Tehát lesznek esetleg ilyen hatalmas, ipari méretű
üzemek, meg lesz agrobiznisz, de mi lesz azokkal, akik a versenyképesség minden
áron való fokozásának az áldozatai lesznek, akkor, hogyha a versenyképesség és a
hatékonyság mellett nem beszélünk hangsúlyosan a társadalmi hatékonyságról és a
vidék fenntarthatóságáról? (Jelentkezések.)

ELNÖK: Bocsánat, nem szeretném megadni a szót, hadd maradjon meg a
vitának a dinamikája az előadások utánra! Mindannyian itt maradunk. Ez már a vitába
menne bele, ami nagyon jó, de akkor térjünk vissza az előadásokra, és akkor
feszüljenek mindannyiunkban ezek a kérdések!

Professzor Tanka Endrének adom meg a szót.



22

Új kormány - új földpolitika

Dr. Tanka Endre előadása
DR. TANKA ENDRE (Károli Gáspár Református Egyetem): Köszönöm a

lehetőséget. Tisztelt Albizottság! Hölgyeim és Uraim! Az új kormánynak az új
földpolitikájához szeretnék néhány gondolatot elmondani, inkább csak vázlatosan.

Abból kell kiindulnunk, hogy Magyarország a birtokpolitikában, már húsz éve
egy rendszerváltásra vár. Ennek az egyszerű oka az, hogy 1989 óta a neoliberális
földpolitika formálja a földviszonyainkat, és ez, valljuk be, akár beszélünk róla, akár
nem, az eredeti tőkefelhalmozást szolgálja, és ezért a társadalmi létérdekeket
tulajdonképpen alárendeli a spekulációs tőke elsajátítási magánérdekének.

A kormánynak a földprogramja egy gyökeres fordulatot jelent és ígér a
birtokpolitikában, az érték alapú és a közérdekű birtokpolitikának az érvényesítését.
Ennek az a lényege, hogy mint stratégiai követelmény számol azzal, hogy a globális
történelmi korszakváltásban (Elnémul a mikrofon.) a föld és a víz mint természeti
őselemek birtoklása alapfeltétele bármelyik…

ELNÖK: Bocsánat, professzor úr, egy picit hajoljon közelebb a
mikrofonhoz… (Közbeszólás: Még egyszer meg kell nyomni a gombot.) Vagy még
egyszer meg kell nyomni a gombot, valami kontakthiba lehet, és a gyorsírók nem
hallják.

DR. TANKA ENDRE (Károli Gáspár Református Egyetem): (Hangosítással:)
Most hallani? (Közbeszólások: Igen.) Köszönöm szépen. Tehát emiatt fontos az a
felismerés, egy uniós tagállamnál is az a tény, hogy a saját államterületét alkotó
földnél a földtulajdon és a földhasználat szabályozása terén önrendelkezéssel, ezzel a
képességgel rendelkezzen, és ezt mind az állampolgároknak, a köznek az érdekében
gyakorolhassa. Ez nem egy elvont ideológia, tehát hogyha a programnak ebből a
kulcseleméből indulunk ki, akkor ez teljesen kézzelfogható célkitűzés. Egy mondatot
idéznék ebből.

Azt mondja a program, hogy: „Mindent megteszünk azért, hogy a termőföld
nemzeti hatáskörben és a gazdálkodó családok kezében maradjon.”, és azzal folytatja,
hogy: „A természeti erőforrás-gazdálkodás nemzeti hatáskörben tartását, a természeti
javak feletti önrendelkezés megtartását nemzeti szuverenitásunk kulcselemének
tekintjük.”, ezt mondja a IV. részben a program. Ennek fontos következménye, és ez
tulajdonképpen egy kulcseleme az egész földprogramnak - ezt ugyancsak idézem -,
hogy: „A birtokpolitika középpontjába a családi, illetve egyéni gazdákat és azoknak a
társulásait állítjuk.”.

Nem akarok részletekre kitérni a célrendszert illetően, de nyilvánvaló, hogy a
földnél nemzetstratégiáról van szó, az első lépcső a célrendszer, de rögtön a második
már a hogyannak a kérdése, tehát az, hogy milyen gazdasági és jogi
intézményrendszer képes ezt a célképzetet megvalósítani, végrehajtani. A földügynek
a kormányprogramját eszerint próbálom nagyon röviden vázolni a fő elemek szerint.

Abból érdemes kiindulnunk, hogy a klasszikus magyar polgári
agrárgazdaságtan, tehát elsősorban Czettler Jenő időtálló munkásságára utalnék, a
földviszonyoknak az összességét birtokrendnek nevezi, de csak akkor és abban az
esetben, amikor az állam egy közhatalmi beavatkozással, tehát közérdekből, azért,
hogy a közjót szolgálja, a földügyben a legfőbb közösségi értékelveket érvényesíti. A
birtokrend négy elemből áll: ilyen a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem és a
földügyi szakigazgatás, valójában a birtokrend ezeknek a célvezérelt
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rendszerszerveződését jelenti, és azt, hogy megfelelő intézményekkel működtetik,
amelyek egymással kölcsönhatásban vannak, és egymásra figyelnek. Ez a szerkezet,
jóllehet elméletileg ez a ’30-40-es években alakult ki, valójában mindenfajta
közérdekű állami beavatkozásra érvényes, tehát a mai nemzetstratégiára is. Itt tehát
arról van szó, hogy ha a politikai döntéshozó ezt a négy elemet képes szerves
rendszerkapcsolatban összekapcsolni és működtetni, akkor tulajdonképpen ezzel
egyidejű biztosítékokat hoz létre arra, hogy magát a célrendszert is megvalósítsa.

Nagyon röviden négy célt emelnék ki. Egyrészt ilyen a családi gazdasági
modellnek a megteremtése, amiről húsz éve le kellett hogy mondjon Magyarország.
A másik ilyen cél a nagybirtokrendszer visszaszorítása. A harmadik ilyen, hogy a
spekulatív külföldi földtulajdonszerzést ki kell iktatni a földviszonyokból. A negyedik
pedig - és talán ez a legfontosabb -, hogy a földnek ismét vissza kell adni a közcélú,
valóságos társadalom-, gazdaságszervező funkcióit, tehát nemcsak arról van szó,
hogy tőkeelem és hogy termelőeszköz, hanem társadalmi-gazdasági hatékonyság,
élelmiszerbiztonság, eltartóképesség, s a többi. Tehát ezekkel az alapvető közcélú
funkcióival kell számolni. Azt próbálom nagyon röviden felvázolni, hogy ennél a
négy elemnél - tehát földtulajdon, földhasználat, földvédelem és szakigazgatásnak -
az állami beavatkozásnak a minőségváltása hogyan képes arra, hogy megalapozza a
föld nemzetstratégiáját.

Az első a földtulajdon. Abból kell kiindulni, hogy az érvényesen szerzett
földtulajdont alkotmányos védelem illeti meg, tudniillik a tulajdonhoz való jog az
alkotmányos alapjog; az alkotmány 13. §-a alapvédelmet garantál az érvényes
földtulajdonnak. De hangsúlyozni kell, hogy ez az alapjog nem terjed ki a
tulajdonszerzésre. Tehát vigyázzunk: a földtulajdonszerzés nem alkotmányos alapjog,
és ez nem is érinti a jogképességnek az alkotmány 56. §-a szerinti alapjogát sem. Mi
itt a lényeg? A magyar Alkotmánybíróságnak az az állandó gyakorlata, amely
hangsúlyozza, hogy az államnak nincs kötelezettsége arra, hogy a magánszemélyt
tulajdon szerzéséhez vagy tulajdon élvezetéhez segítse. Ez a jogi alaptény az egyik
alapja annak, hogy az 1 millió 100 ezer hektár még meglévő állami földtulajdonnak
mi legyen a sorsa, tudniillik ezt az állam közérdekből befagyaszthatja, tehát úgy,
hogy ez az állami földtulajdon forgalomképtelen közvagyon legyen, amelyet a
jövőben ne lehessen senkinek magántulajdonba adni, mégpedig miért nem: azért,
mert ennél sokkal fontosabb közcélokat tud vele megvalósítani az állam. Tehát tartós
földhasználattal, rugalmas bérleti formákkal, majd részletezem, hogy milyen áttörést
tud elérni az egész agrárszerkezetben és üzemszerkezetben.

A tulajdonjognál még nyilvánvalóbb, hogy ha érvénytelen jogcímmel kíván
valaki földtulajdont szerezni, a jogállamnak legfőbb kötelessége, hogy ezt
meggátolja. Tehát nem véletlenül került bele a kormányprogramba, hogy a
zsebszerződéseket fel kívánja számolni, pontosabban ennek a joghatásait meg kívánja
gátolni. Itt most zárójelben mondom, hogy a legegyszerűbb jogtechnikája ennek,
hogy a földtörvényben, tehát a termőföldről szóló törvényben két évvel ezelőtt
kiiktatták a 15. §-ban ezeknek az érvénytelenségi szankcióit. A részletekbe nem
megyek bele, de a lényege az, hogy ha tehát olyan személyekkel kötnek bármilyen,
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető szerződést - ez lehet tulajdonjog, haszonélvezet
-, akik egyébként tulajdonszerzési korlát vagy tilalom alá esnek, ha ezt a szerződést
nem mutatják be, akkor az érvénytelen, tehát soha nem jöhet létre, joghatás nem
fűződhet hozzá. És az a lényeg, hogy ez 1994. július 27-étől, tehát a földtörvény
megalkotásáig visszamenő hatállyal érvényesíthető. Az tehát, hogy a kormány ezt
korábban kiiktatta, zöld utat adott ezek bejegyzésének, ez nyilvánvalóan nem tartható
fenn.
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A földtulajdonnál kettős szerepkör hárul az államra. Az egyik az, hogy a saját
földtulajdonának az arányát kell növelni, azért, hogy azt forgalomképtelen
közvagyonná változtassa, és hogy ezzel az egész mezőgazdaságot meghatározó
közcélú földkészlet-gazdálkodást tudjon folytatni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy
ezzel tudja megalapozni az agrár-, a vidék-, a népesedés-, a szociális földpolitikáját is.

A másik feladata, hogy a közhatalmi beavatkozását a teljes földalapra, tehát a
teljes államterületre ki kell hogy terjessze, függetlenül attól, hogy ki a földnek a
tulajdonosa. Ezt egyébként az alapozza meg alkotmányosan, hogy a föld nemzeti
vagyon, tehát nem szabad összetéveszteni azzal, hogy ez az államnak nem a
tulajdonosi helyzete.

ELNÖK: Bocsánat, főtanácsos úr, az alapidőn túl egy olyan három percben ha
az első körben el lehetne varrni; ha lehetetlen, akkor ez lehet öt perc, de már
túlmentünk az időn.

DR. TANKA ENDRE (Károli Gáspár Református Egyetem): Igen,
túlmentünk az időn máris? Jó, sietek.

Fel kell azt a kérdést vetni, hogy egyáltalán piacgazdaságban miért van erre
szükség, hogy állami földtulajdon legyen; nagyon röviden. Két okból biztosan. Mert
először is csak az állam köztulajdona képes ellensúlyozni, hogy a már megszilárdult
földmagántulajdon a földhasználatnak a teljes célrendszerét alárendelje a spekulációs
tőkeérdekeknek. A másik pedig, hogy egyedül az állami földtulajdon képes arra, hogy
birtokot juttasson nem tulajdonosi címen úgy, hogy ezt feltételekhez köti, tehát a
közcélok teljesítéséhez mint lekötött célvagyon. Ez a programban kiemelten
megjelenik, mert hiszen a földtörvény módosítása - ami most még csak tűzoltó
munka, kezdődik az állami elővásárlási jog bevezetésével, elsőbbség megadásával -
arra utal, hogy a tartós, akár 25 évi használatot és a birtok öröklését, elő-haszonbérleti
joggal megerősítését akarja lehetővé tenni. Ez a családpolitikát is meg tudja alapozni,
hogy a kedvezményezett családokat támogatja, akik gyereket is vállalnak.

Arról kellene beszélnem - persze három percben ez teljesen lehetetlen -, hogy
milyen forrásai lehetnek az állami földtulajdonnak mint forgalomképtelen közvagyon
kiterjesztésének, és hogy itt milyen dilemmák vetődnek fel. Talán egész röviden
annyit, hogy nyilvánvalóan először is a meglévő állami földtulajdonra elidegenítési
tilalmat célszerű bevezetni. Erre már lépéseket egyébként tett ilyen irányban a 2009-
es erdőtörvény is, amely köztulajdonná igyekszik tenni az állami erdővagyont.

A másik ilyen forrás a részarány-tulajdonú földek piaci áron való megvétele,
birtokrendezése, tagosítása. Ez mintegy 1,5 millió hektár nagyságban növelheti az
állami közvagyont.

A harmadik nagy kérdéskör az, hogy a természetvédelmi földalapot hosszabb
távon az állam köztulajdonba vegye, tehát ugyancsak kizárólagos állami tulajdonná
változtassa. No, ennek a jogi részleteibe nem megyek most bele, nem térek most ki rá,
pedig nagyon fontos kérdésről van szó, mert akár a Natura 2000-es európai
jelentőségű természetvédelmi területeknél is fel kell vetni azt, hogy jelenleg még azt
is vitatják, hogy az állam elővásárlási joga erre kiterjed vagy nem. Az én szerény jogi
álláspontom az, hogy bizonyítható, hogy kiterjed rá, de nem is ez a lényeg. Hanem a
lényeg az, hogy hiteles jelzések vannak arra, hogy nemzetközi befektetők szinte
ugrásra készen várják, hogy erre a 2 millió hektár földalapra a moratórium
megszűnjön, és igyekeznének megszerezni. Tehát nagyon fontos és történelmi
felelősség, hogy ez a föld köztulajdonba kerülhet-e vagy sem, hiszen bármilyen
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civilizált államban, ha megnézzük, ezek közkincset jelentenek, tehát magánelsajátítás
tárgyai nem lehetnek.

A földhasználatnál… - és befejezem, elnök úr, tényleg két perc alatt, jó,
rendben van?

ELNÖK: Főtanácsos úr, látom, hogy írott anyag is van… (Dr. Tanka Endre:
Nem, ez csak vázlat.), merthogy akkor egy írott anyagot mellékelni lehetne a
jegyzőkönyvhöz (Dr. Tanka Endre: De tényleg két perc alatt befejezem.), akkor az
tökéletes lenne.

DR. TANKA ENDRE (Károli Gáspár Református Egyetem): Jó. Tehát arról
van szó, hogy a földhasználatnál a legeslegnagyobb kihívás az, hogy bevezeti-e a
földprogram a mezőgazdasági üzemszabályozást vagy nem. Erre utalás van a
programban, ha kifejezetten nem is kötelezi el magát, de ez - túlzás nélkül - egy olyan
történelmi fordulat lenne a szabályozásban, ami azt a gondot, hogy a XIX. század
vége óta a nagybirtokrendszer nyűgét viseli a magyar földbirtokszerkezet, ettől
lehetne megszabadulni, és ez az egyetlen a közösségi jogban egyeztetett intézményi
mód, ami egy csapásra - mondjuk, nem egy csapásra, mert nyilván legalább egy
ötéves átmeneti idővel - európai szintre emelhetné a magyar mezőgazdaságot. Mert
végső fokon ha az üzemméretet is közérdekből korlátozza, kis- és középüzemi
nagyságra lecsökkenti, ez öt éven belül a földalapnak közgazdasági eszközökkel az
újraosztását tudja megvalósítani.

Az újabb elemekről - mert mondom, mind a négy elemre ki kellene térni, és
részben kritizálni is kellene a földvédelmi törvényre vonatkozó elképzeléseket, mert
itt teljesen új alapra, tehát paradigmaváltásra van szükség, tehát nyilvánvaló, hogy
még további vitákra és lépésekre van szükség. De azt mondom - és ezzel be is
fejezem a mondandómat -, hogy az, hogy a földmoratórium meghosszabbítását
elsődleges célként, feladatként kitűzi a kormány, helyes, de látni kell, hogy nem ettől
függ a nemzetstratégia sikere. És én arról vagyok meggyőződve, hogy ha a politikai
döntéshozó haladéktalanul hozzákezd egy rendszerszemléletű és jól összehangolt
intézményi reformhoz, akkor a földügynek a nemzeti stratégiáját akkor is sikerre
viheti, hogyha egyébként Magyarország a védzáradéki eljárásban nem tudná elérni a
moratórium meghosszabbítását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a kimerítő előadást. Esetleg volna arra
mód, hogy erről egy írásos anyagot kapjunk? (Dr. Tanka Endre: Természetesen.)
Akkor azt mellékelnénk a jegyzőkönyvhöz, mert azért ez nemcsak egy egyszerű,
száraz előadás volt, hanem a jogi részletek is nagyon fontosak lehetnek a tökéletes
megértés szempontjából. Nyilván vannak benne vitatható pontok, amelyekkel
valószínűleg lehet vitatkozni, és azt gondolom, akár az Agrárgazdasági Kutató Intézet
főigazgatójának és főigazgató-helyettesének is lesznek észrevételei ezzel
kapcsolatban, de akkor ezt szintén tartsuk meg a vitára!

Pontosító kérdés van-e? - a bizottsági tagokat, a képviselőtársakat kérdezem
először. (Senki nem jelentkezik.)

Kérdések, válaszok
DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): (Hangosítás nélkül:)

Egy pontosító kérdés. Endre is AKI-s volt korábban egyébként, tehát jól ismerjük
egymást… (Közbeszólások: Mikrofon!) Itt arról volt szó, hogy nagybirtokrendszer
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visszaszorítása. Azt kérdezném meg, hogy ez a létező nagybirtokrendszerre
vonatkozik, vagy a jövőbeni nagybirtokrendszer kialakulására vonatkozik?

A másik megjegyzés a családi gazdaság megerősítésével kapcsolatos. Amikor
a családi gazdaságot megerősítjük, akkor nő a területe, és csökken az egyéni
gazdaságok száma, mert valakitől el kell vennem a területet. Mi azt vettük észre az
elmúlt időszakban, az elmúlt tíz évben, hogy a családi gazdaságok megerősödésével
párhuzamosan csökken a gazdaságok száma, és csökken a foglalkoztatás. Ugyanis
amikor egy termelést feladó gazdaságnak a területét átveszi egy családi gazdaság,
akkor nem tud ott annyi embert foglalkoztatni, mert a versenyképességi szabályoknak
aláveti magát. Eddig ez a tapasztalat. A kérdésem, hogy ez megfordul-e.

A következő, hogy ha a föld közvagyon lesz, a közvagyon kezelése termelhet-
e veszteséget, vagy nem termelhet veszteséget, ha megveszem a földet, és bérbe
adom? És csak annyit jegyezném meg, hogy 100 ezer hektár megvásárlása, ha
1 millió forinttal számolom, 100 milliárd forint nemzeti támogatási pénzt jelent. Az
1,5 millió hektár osztatlan közös tulajdon megvételére már becsülni sem merem a
forrást. Belátható időn belül van-e realitása annak, hogy a kormány betol több száz
milliárdot egy ilyen földalap létrehozására? De lehet, hogy a választ majd később
megbeszélhetjük.

DR. TANKA ENDRE, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára:
Válaszolhatok?

ELNÖK: Igen, de csak röviden, tényszerűen, aztán a vitában természetesen
visszatérhetünk a kérdésre.

DR. TANKA ENDRE (Károli Gáspár Református Egyetem): Köszönöm.
Először a nagybirtok és az üzemméret kérdése. Ha a mezőgazdasági üzemszabályozás
megvalósul, akkor teljesen más a képlet, mert az azt jelenti, hogy bármilyen
árutermelő üzem…, tehát a teljes földalapra kell hogy kiterjedjen, az összes
árutermelő gazdaságra, sőt értelme csak akkor van, és úgy lehet rászorítani, hogyha
össze van kötve a támogatási joggal. Magyarán hogyha egy üzem nem hajlandó
regisztrálni magát, alávetni magát annak, hogy megfeleljen ennek az üzemtörvény
szerinti modellnek, abban a pillanatban a nagybirtokrendszer arra kényszerül, hogy
középüzemi szintre lebomoljon, és akkor teljesen más az eltartó képessége is. Én
egyébként olyan adatokról tudok - nem tudom, nem írtam most fel magamnak -, hogy
a mostani, a jelenlegi agrárszerkezetben körülbelül a négyszerese a családi
gazdaságok eltartó képessége a nagyüzemekhez képest. Kimutatták, hogy az
élőmunkaigénye legalább a négyszerese, tehát ennyivel több a foglalkoztatottak
száma, attól tehát messze nem kell félni, hogy egy családi gazdaság nem tartja el,
nem tudja eltartani az embereket. Ez teljesen nyilvánvaló, ez egy alapképlet.

A másik dolog, hogy nyilván megfogtál, nem is tudtam róla beszélni, hogy de
honnan, hogyan van rá fedezet. Az biztos, hogy az a legnagyobb kérdés, hogy a
költségvetés honnan tud erre, pláne hosszabb távon, pénzt előteremteni. Ötletek
vannak, például az, hogy valóságos földbérleti díjat, tehát piaci árat kell kikötni a
mostani jelképes árak helyett, amit az állami föld hasznosításánál vannak. De én
mindig is azt mondtam, hogy az adósságcsapda kezelése nélkül belső forrást erre
nyilván nem lehet teremteni, tehát ezt a nagypolitikának meg kell oldania. Ez nem
egy egyszerű dolog, ezzel egyetértek. (Dr. Popp József: Ez kormánydöntést igényel.)
Teljesen nyilvánvaló.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitában visszatérünk még erre. Megadom a
szót Ficsor Ádám képviselőtársamnak egy rövid kérdésre - nem vitára.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Nem, nem vita, csak kérdezni szeretnék valamit,
merthogy amikor az elnök úr felvezette a mai napirendet, akkor az előadó
bemutatásakor jelezte, hogy valamilyen kormánytanácsadói, kormányzati szerepköre
is van. Azt szeretném konkrétan megkérdezni, hogy az itt elhangzott tézisek a Magyar
Köztársaság kormányának az álláspontját jelentik-e, vagy önnek a személyes
álláspontját jelentik-e.

ELNÖK: Megadom a szót a válaszra.

DR. TANKA ENDRE (Károli Gáspár Református Egyetem): Köszönöm a
kérdést. Én mint egyetemi tanár és mint független szakember jöttem ide, és a saját
álláspontomat fejtettem ki, tehát nincs kormányfelhatalmazásom arra, hogy a
kormányprogramon túlmenő elképzeléseket ismertessek. Gondolom, ez még
hosszabb távon is vitaalap lesz, és ennek megfelelően kell ezt kezelni. Főleg az, ami a
természetvédelmi területnek az állami tulajdonszerzését illeti, ezek nagyon nagy
kérdések. Ez nekem szakmai álláspontom, és így adtam elő.

ELNÖK: Köszönöm. Csak hogy pontosítsam vagy visszatérjek rá: én azt
mondtam, hogy professzor úrnak a főtanácsosi kinevezése folyamatban van, valamint
azt, hogy a kormánynak még nincs meg az ügymenete és az állásfoglalása a
különböző témákról, így a Közös Agrárpolitikáról sem. A professzor úr tehát nem a
kormány álláspontját képviselte, de ez nem eliminálja azt a tényt, hogy a főtanácsosi
kinevezése folyamatban van. Köszönjük szépen.

A vitában akkor visszatérünk még erre, én azt gondolom, hogy lesz még róla
szó.

Vendégeinknek esetleg van-e pontosító kérdésük? (Senki nem jelentkezik.) Ha
nincs, akkor áttérünk a társadalmi szervezetek KAP-pal kapcsolatos állásfoglalásának
a meghallgatására.

A Közös Agrárpolitika eddigi társadalmi vitájának f őbb vonalai

Kiss Miklós (Magosz)
A napirendi pontban megjelöltek szerint fogunk haladni. Ez sem nem névsor,

sem fontossági sorrendet nem jelent, egyszerűen így adódott a sorrend, és ennek
megfelelően mennénk. Így megadom a szót a Magosz képviselőinek, ketten is
körünkben vannak, egyik képviselőtársam. Akkor tehát ha megtennék, hogy a
Magosz álláspontját tíz percben ismertetik!

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Magosz
álláspontját Kiss Miklós, a Magosz Ifjú Gazda Tagozatának elnöke fogja ismertetni.

ELNÖK: Köszönöm. A szót megadom Kiss Miklós úrnak.

Kiss Miklós (Magosz)
KISS MIKLÓS (Magosz): Köszönöm a szót. Először is, amikor a Közös

Agrárpolitikáról beszélünk, azt hiszem, nyilvánvalóvá kell tenni, hogy úgy tárgyalunk
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az európai uniós pénzek felhasználásáról, hogy közben egy globális piacon vagyunk.
Amikor tehát ezekről szó esik, úgy gondolom, ezt is figyelembe kell majd venni, és
ennek szempontjai szerint kell ezt a Közös Agrárpolitika témakörét megtárgyalni.

Röviden csak annyit, mivel július 1-je van, gratulálok a biolobbinak, mert ha
jól tudom, a mai napon vezették be ezt az Eurolevel logót; minden bioterméket,
amely az Európai Unióban keletkezik, illetve feldolgozásra kerül, egy ilyen kis
logóval látják el. Azt hiszem, ez is fontos annak hangsúlyozásában, hogy az Európai
Unió egy egységes gazdaságot képvisel.

A Magosz álláspontja szerint egyébként a Közös Agrárpolitika 2013 utáni
fenntartása alapvető érdeke a magyar gazdáknak. Mind az európai fogyasztók, mind a
mezőgazdaságból élők számára kiemelkedően fontos, hogy biztonságos, egészséges
élelmiszerrel lássuk el az Európai Unió lakosait. A föld és a vidéki táj megőrzése
kiemelten fontos, a gazdasági-társadalmi jólét elősegítése, közjavak előállítása és a
fenntartható európai mezőgazdaság. Ezeket a létfontosságú célkitűzéseket csak közös
költségvetésből finanszírozva érhetjük el, ezért mindenképpen támogatjuk a Közös
Agrárpolitika fenntartását, annak ellenére, hogy az Európai Unió költségvetésében
folyamatosan csökken a mezőgazdasági kiadások aránya, és annak ellenére, hogy a
csatlakozásunk óta még mindig csak másodrendű gazdáknak érezzük magunkat az
Európai Unióban. Egyébként pedig elutasítjuk természetesen azokat a törekvéseket,
amelyek szerint kevésbé fontos szüksége van ennek a Közös Agrárpolitikának, elég
lenne csak egy ilyen második pillért fenntartani, mert ez csak 58 milliárd euróba kerül
az Európai Uniónak. Elhangzott már az Egyesült Királyság neve, de vannak még így
néhányan. Az előadásból is látszott, hogy a Közös Agrárpolitika kiadása az uniós
országok GDP-jének 0,5 százalékát sem éri el, azonban a társadalmi hatásai ennél
sokkal nagyobbak. Ezért mindenképpen a Közös Agrárpolitika költségvetési
szintjének, legalább a jelenlegi szintjének a megtartása a mi érdekünk.

Néhány stratégiai szempontot szeretnék még felsorolni, amelyet kiemelendően
fontosnak tartok: elsősorban az első pillér és a közvetlen kifizetések. A Tanács 2013-
ig garantálja a közvetlen kifizetések jelenlegi szintjét. Ez a KAP-nak a legnagyobb
része, 70 százaléka. Véleményünk szerint továbbra is alapvető cél, hogy a lehető
legnagyobb részesedés maradjon meg a közvetlen kifizetések számára úgy, hogy
annak a felhasználása azért igazságosabb legyen.

A közvetlen támogatások kiegyensúlyozottabban kellene hogy
érvényesüljenek majd a Közös Agrárpolitikában a tagországok jelenlegi szintjeinél.
Úgy érezzük, nyilvánvalóan ez lesz a legnagyobb vita az Európai Unióban, és nem is
feltétlenül mi vagyunk ebben a legerősebbek, ezért mindenféleképpen társakat kell
találni abban, hogy ezt az érdekünket a legjobban érvényesíthessük.

Véleményünk szerint az, hogy történelmi vagy nem történelmi bázison kell
ennek alapulnia, az egész Európai Unióban igazságtalan, és talán az európai lakosok
számára, amikor azt kell hangsúlyoznunk, hogy miért támogatjuk még a
mezőgazdaságot, amikor egyéb más szektorokat nem, azt hiszem, az az egyik fontos
kritérium, hogy ne azokat támogassuk, akik történelmi bázison alapulnak, hanem
igenis meg kell indokolni: aki a földet műveli, aki gazdálkodik, azé legyen a
támogatás is. Nem beszélve arról, hogy a történelmi bázison a fiatal gazdálkodók
helyzete is szintén nehéz, hiszen aki most kezd el gazdálkodni, annak miféle
történelmi bázisa van. Nyilván megvannak egyes forgatókönyvek rá, de azt hiszem,
ez inkább majd egy politikai döntés lesz.

A renacionalizálási elvet szintén nem tudjuk elfogadni, hiszen a
Magyarországnál jelentősebb gazdasági erővel bíró országok ezt a helyzetet nyilván
jobban ki tudnák használni, úgyhogy ezt szintén nem támogatjuk. És nem támogatjuk
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azt a forgatókönyvet sem, amely Popp úr előadásában elhangzott, miszerint az egy
főre jutó GDP mint korrigálási tényező bevezetésre kerül, hiszen kimutatható is volt,
hogy ez óriási veszteséget jelentene a magyar gazdálkodók számára. Elsősorban a
legnagyobb fontossággal az bír, hogy minél nagyobb legyen az átalány. Ennek persze
még vitái lesznek kialakulóban.

A következő stratégiai szempontunk a második pilléres vidékfejlesztés.
Természetesen kiemelten fontos, hogy a vidékfejlesztési támogatások továbbra is
olyan célokat szolgáljanak, amelyek a mezőgazdaságból, a vidéken élők érdekeit és a
fogyasztók érdekeit tartják szem előtt. Megjelennek bizonyos új kihívások, mint
biodiverzitás, klímaváltozás; ezeknek mindenféleképpen meg kell felelni. Az
energiahatékonyság javítása, az erdőtelepítés, és nagyon jó, hogy elhangzott a
kockázatkezelés; víztárolás, víztakarékos technológiák, agrár-környezetvédelem,
vidéki örökség megőrzése, a helyi közösségek megerősítése kiemelt területei kell
hogy maradjanak a vidékfejlesztési támogatásoknak.

Azt hiszem, elsősorban inkább a tengelyek közötti elosztásnak kellene
igazságosabbnak lennie. Az elmúlt években Magyarországon is azt láttuk, hogy a
tengelyek között nem feltétlenül volt olyan összhang, olyan jó elosztás, amely
mindenkinek az érdekét szolgálta volna. De ebbe most nem szeretnék jobban
belemenni. A lényeg az, hogy ez az alapvető érdeke a magyar gazdálkodóknak, a
vidékfejlesztési pilléreknek a megtartása, és az is, hogy a társfinanszírozási arány
lehetőleg ne csökkenjen.

Van egy olyan témakör, amelyik Barroso úr szíve csücske: ez a kutatás-
fejlesztés. Azt hiszem, ha pluszforrásokat szeretnénk valamilyen szinten elérni,
mindenféleképpen ösztönöznünk kell a kutatás-fejlesztést is. Elsősorban azért is, mert
ez teremtheti meg egy olyan mezőgazdaság alapját, amely egyszerre képes
alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz, megfelelő minőségű és mennyiségű
élelmiszert állít elő, s ugyanakkor a környezet fenntarthatóságát is megteremti. Fontos
célunk tehát, hogy olyan kutatások finanszírozását is elősegítsük, ami a magyar
gazdálkodók versenyképességének a növelését jelenti. Példaként csak egyet említek:
az egész Európai Unióban felismerték a fogyasztók a GMO-termékek veszélyeit, és
egyre nagyobb aggodalom alakul ki ezzel kapcsolatban. Ezért szerintem nem lenne
rossz ötlet egy olyan fehérjeprogramot kialakítani, melynek segítségével már részben
függetleníteni lehetne állattenyésztésünket a genetikailag módosított
takarmánybázistól; nem feltétlenül kellene mindenhol szójával etetni a jószágot.

Olyan energiahatékonysági programok kidolgozására és finanszírozására is
szükség van, mely lehetővé teszi a gyenge adottságú termőföldek esetében
biomassza-potenciálok fenntartható módon történő kiaknázását. Az energia
fontossága növekedni fog a mezőgazdaság számára, és azt hiszem, ezekben a
programokban is finanszírozást kell találni.

Az utolsó kiemelt terület, amelyet stratégiai szempontból fontosnak találtam,
az az élelmiszer-biztonság és a piacvédelem. Ez szintén kiemelten fontos terület mind
az európai fogyasztók, mind pedig a gazdálkodók számára, hiszen a legfontosabb cél
az egészséges, minőségi élelmiszerrel való ellátása az európai lakosságnak. Minden
olyan célkitűzés támogatandó, melyek ezeket a törekvéseket tovább erősítik, azonban
határozott álláspontunk az, hogy ezek az egyre szigorodó előírások, amelyek az
európai gazdálkodókra vonatkoznak, mind a mezőgazdasági, mind az élelmiszer-ipari
termékekre, ezek a harmadik világból érkező termékekre is ugyanúgy vonatkozzanak.
Hiszen ha azonos piacon kell szerepelnünk, akkor igenis azonos feltételeknek kell
megfelelnünk. Az nem járható út, hogy az európai gazdákat mindenféle előírásokkal,
bürokratikus szabályokkal kötelezik, ugyanakkor a harmadik világból érkezett
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termékek ellenőrizetlenül áramolnak be az Európai Unióba. Azt hiszem, ezt is
valahogy kezelni kell majd.

Kiemelten fontos cél a helyben termelt, helyben feldolgozott és a helyben
vagy regionálisan értékesíthető termékek megerősítése. Ezt az Európai Unióban már
több ország is felismerte, és statisztikák igazolják, hogy egyébként a gazdasági válság
hatására is egyre erőteljesebb egy olyan európai érzés, hogy a helyben termelt,
helyben feldolgozott termékeket kell vásárolni, mert ezzel egy olyan nemzeti
öntudatra is ösztökéljük mind a fogyasztókat, mind a termelőket, amelyből gazdasági
haszna is származik majd az országnak. Nem beszélve természetesen arról, hogy
elhangzottak a környezeti szempontok: ezzel természetesen az ökológiai lábnyom is
kisebb lesz, hiszen a helyben termelt termékek sokkal kevesebb szén-dioxid-terhelést
jelentenek a környezet számára. Ha tehát ezeket a feleslegesen megtett kilométereket
számoljuk, ezt mindenféleképpen csökkenteni kell.

Két fontos szempont még, és úgy érezzük, a Bizottság is egyre inkább
vizsgálja ennek a lehetőségét, ez pedig az, hogy az Európai Unióban egyre
jelentősebbek azok az áringadozások, amelyek bizony minden termelő számára
bizonyos bizonytalanságot jelentenek. Célszerű lenne, és mondom, úgy tűnik, a
Bizottság vizsgálja ennek a lehetőségét, hogy hogyan lehetne erre egy kvázi
árszabályozó rendszert kialakítani, amely az extrém - nem minden esetben, de az
extrém - piaci helyzetekben beavatkozna a piaci árak alakulásába. Erről nyilván óriási
vita lesz még az Európai Unióban, azonban látni kell, hogy van egy ilyen halvány jel,
és ezt nekünk mindenképpen meg kellene lovagolnunk.

A másik pedig, amiről szintén… (Az elnök csenget.) - egy perc - …szintén
beszélni kell, és szintén halvány jelét érezzük a bizottságban, hogy az
élelmiszerláncban keletkezett jövedelmek elosztását igazságosabbá kellene tenni, meg
kellene szüntetni az egyenlőtlenségeket, és nem feltétlenül abba az irányba kellene a
jövedelmeknek menniük, amely irányba jelenleg mennek.

Úgy érezzük tehát, hogy azok a változások, amelyek az Unió agrárpolitikai
vezetésében bekövetkeztek - gondolok itt az új bizottsági szerkezetre, illetve arra,
hogy az Európai Parlamentnek is nagyobb beleszólása lett a döntéshozatalba -, egy
nagyobb mozgásteret biztosítanak majd, egy valóban közös, hangsúlyozottan, nagy
betűkkel írtam, hogy egy valóban közös agrárpolitika kialakítására. Ebben
természetesen majd a mindenkori magyar kormánynak is társakra kell találnia, akik
hasonló agrárpotenciállal rendelkeznek, mint hazánk, és természetesen a képviselők
segítségére is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a Magosz szakértőjének a beszámolóját, nagyon
hasznos volt. Van-e valakinek konkrétan pontosító kérdése? (Senki nem jelentkezik.)
Ha nincs, akkor mennénk tovább… (Dr. Morvai Krisztina jelzésére:) Parancsoljon!

Kérdések, válaszok
DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik):

(Hangosítás nélkül:) Bocsánat, a társfinanszírozás növelése hangzott el, de ez
nyelvbotlás volt szerintem, merthogy a csökkenés…

ELNÖK: Mikrofonba kérem mondani.

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik): Igen, a
jegyzőkönyv kedvéért. Akkor így kérdezem: szóban azt mondta, hogy a
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társfinanszírozást… Illetve amikor felsorolt dolgokat, akkor azt mondta, hogy a
társfinanszírozás növelése lenne az igény, de előtte meg az összefüggésekből az
derült ki, hogy a csökkentés…

KISS MIKLÓS (Magosz): Azt hiszem, akkor rosszul fogalmaztam, mert
egyértelmű a törekvés.

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik): Hogy
csökkentés… (Dr. Magyar József: A kutatás-fejlesztésről jól fogalmazott, majd
elmondom!)

ELNÖK: Csak a mikrofonba elhangzott kérdések az igazi kérdések.

DR. MORVAI KRISZTINA európai parlamenti képviselő (Jobbik): Bocsánat,
merthogy arról volt szó, hogy a gazdagabb országok nyilvánvalóan ezzel vissza
tudnak élni, és a piacot el tudják torzítani. Csak ezért akartam egyértelműsíteni.

KISS MIKLÓS (Magosz): Ezeket a torzító hatásokat kellene csökkenteni…

ELNÖK: Mikrofon van?

KISS MIKLÓS (Magosz): Be van kapcsolva. Tehát ezeket a torzító hatásokat
kellene csökkenteni, és nyilván egy olyan rendszert kellene kialakítani, amely
mindenki számára igazságos, és nem az úgymond nagy gazdasági potenciállal
rendelkező országok számára nyújt további lehetőséget. Ez egy nagy küzdelem. (Dr.
Morvai Krisztina: Világos, köszönöm szépen.)

ELNÖK: Köszönjük szépen.
Egy megjegyzésem volna technikailag. A történelmi bázissal kapcsolatban

elhangzott itt bizonyos megjegyzés. Én azt hiszem, hogy itt a történelmibázis-
jogosultság egy picit más értelemben lett használva, mint ahogy azt az AKI kutatóitól,
Popp József úrtól hallottuk, tehát érdemes lesz majd tisztázni, hogy ki mire gondolt -
én sejtem, hogy ki mire gondolt. Józsi, nem akarod ezt esetleg pontosítani? Hiszen az
országnak van egy történelmibázis-jogosultsága, és én azt gondolom, hogy az AKI
részéről Popp József úr erre utalt elsősorban, hogy ehhez kellene ragaszkodni, itt
pedig az SPS esetleges bevezetéséről volt szó a gazdák történelmi bázisára, és ez két
teljesen különböző dolog.

KISS MIKLÓS (Magosz): Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, pontosítás, akkor
megadom a szót dr. Szabó Zoltán úrnak, a Hangya Együttműködés ügyvezető
igazgatójának. Tudjuk, hogy ez a szervezet is nagyon sokat dolgozott a Közös
Agrárpolitika állásfoglalás kidolgozásánál. Erről fogunk hallani tíz percben.

Dr. Szabó Zoltán (Hangya Együttműködés)
DR. SZABÓ ZOLTÁN (Hangya Együttműködés): Köszönöm. Tisztelettel

köszöntöm az ülés résztvevőit, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatjuk azokat
az összefüggéseket, amelyekben a Hangya részéről a Közös Agrárpolitika
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tekintetében gondolkodunk. Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy mi nyilván
nem egy totális Közös Agrárpolitikát fogunk meghatározni, hiszen az nem a mi
feladatunk; nyilván a kormányok, az EU meghatározott szerveinek, intézményeinek a
feladata, hogy a közösségi agrárpolitika megszülessen. Nekünk vannak
szempontjaink, szeretnénk, ha ezek érvényesülnének ebben a rendszerben, és e
tekintetben próbáljuk ezt a fórumot is, meg amit Cioloş főbiztos úr is elindított,
felhasználni, eljuttattuk a véleményünket, a honlapunkra feltettük azt az
állásfoglalást, amely a mi szempontrendszerünknek a leglényegesebb elemeit
tartalmazza. Ugyanakkor ez egy folyamatos vita, tehát ma is kapunk olyan
impulzusokat, amelyekre valamilyen módon reagálnunk kell, valamilyen reakciót
kívánunk adni, és én nyilván ezeket a szempontokat próbálom valamilyen formában
most összefoglalni.

Úgy hiszem, az egyik alapkérdés, hogy döntsük el, milyen alapelvekben
gondolkodunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a római szerződés agrárpolitikára vonatkozó
célkitűzéseinek érvényesnek kell maradniuk, hiszen ez nem változott meg, mert
hogyha ezek megváltoznának, akkor az egész Európai Unió szerződéses rendszere
billenne fel. Ezért az ott megfogalmazott célrendszert alapvetően érvényesnek kell
tekinteni. Azt kell megnézni, hogy milyen eszközrendszereket kell hozzárendelni
abban a megváltozott gazdasági, világkereskedelmi viszonylatban, ami az elmúlt
időszakban kialakult.

Tulajdonképpen úgy hisszük, hogy szükséges a reform, elkerülhetetlen a
reform, hiszen a globális hatások olyan mértékben befolyásolják már a viszonyokat, a
nemzetközi kereskedelmi szabályozók olyan mértékben áthatják a tulajdonképpeni
Európai Unió lehetőségeit, ami azt teszi, hogy az eddigi eszközök újragondolását kell
végiggondolni, akár a pillérfelosztás kérdéseiben is egészen másként kellene
gondolkodnunk. És tudomásul kellene venni, amire Popp úr is utalt, hogy a
társadalmi elfogadottság, a költségvetési korlátok tényezői mind-mind szerepet
játszanak abban, hogy mit lehet megvalósítani.

Úgy hisszük, hogy a közkiadások indokoltságát valamilyen módon
megfelelően érvényesíteni kell a hosszú távú fenntarthatóság tekintetében mind az
európai polgárok, mind a nemzetközi viszonylat tekintetében. Ezért új hangsúlyok
szükségesek. Az új hangsúlyokban nyilvánvaló valamilyen formában olyan elemeket
kell érvényesíteni, amelyekben megmarad a termelési célok bizonyos fokú ösztönzése
is, hiszen, valljuk be őszintén, ha nincsenek a termelési célok ösztönözve, akkor
előbb-utóbb tulajdonképpen a vidékfejlesztési célok sem tudnak érvényesülni. Hiszen
hogyha valakinek nincs kedve termelni, akkor előbb-utóbb a fenntarthatóság kérdése
is teljesen lényegtelenné fog válni. Ilyen értelemben nyilvánvaló, hogy ilyen típusú
intézkedéseket is fenn kell tartani, de nyilvánvaló az is, hogy nagyon lényeges kérdés,
hogy másként fogalmazzuk meg adott körülmények között a versenyképesség
kérdéseit is. Eddig tulajdonképpen valamilyen módon mindig üzemhatékonysági
szinten jelent meg a kérdés - itt most valóban egy picit kombinálni kell ezt az
üzemhatékonysági kérdést a társadalmi hatékonyság kérdésével is. Tehát a
feltételrendszer, az eszközök, a szabályozók részleges lebontásánál jönnek majd elő
ezek a finomságok, amelyeket érvényesíteni kell.

Úgy véljük - és ebben a mi álláspontunk a Hangya oldaláról nyilvánvalóan
abból indul ki, hogy mi közösségeket képviselünk -, és nekünk az a tapasztalatunk,
hogy a közösségeken keresztül történő kompenzáció és intézkedés lehetősége egy
sokkal inkább demokratikus európai rendszernek felelne meg, mint amit kizárólag
csak a magánszemélyre koncentráló szabályozási rendszer jelent. Ezek azok a
kérdések, amelyeket, mi úgy hisszük, alapelvként végig kellene vinni az egyes
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szabályozó pontokon, mert lényegében ha nagyobb társadalmi nyitottságot, nagyobb
társadalmi ellenőrzést várunk el, és várnak el tőlünk a közjavak felhasználásában,
akkor tulajdonképpen ezeket az elemeket valamilyen módon érvényesíteni kell.

Mi a leginkább meghatározó motiváció egy agrárgazdálkodó számára ahhoz,
hogy termeljen, és működtessen egy gazdaságot, egy üzemet? Nyilvánvaló, hogy
akkor valósulhat meg az ágazati termelés megújuló fenntartása, hogyha az általa
előállított termelési és környezeti értékeket valaki megfizeti - ebbe a piaci értéket és a
piaci megfizetést és a tulajdonképpeni környezeti, társadalmi megfizetést is
beleértem. Magyarán benne vannak a támogatás piacának az elemei, mert azért
valljuk be őszintén, a támogatási piac is létezik nemzetközi szinten, csak a
nemzetközi versenytársaink másként támogatnak, és ez is egy olyan szempont, amit
tudomásul kell venni, hogy vagy figyelembe vesszük azokat a szempontokat, mert
akkor nemzetközi tárgyalásokon jobban érvényesíthető, vagy nem tudjuk
érvényesíteni, és akkor viszont ki kell iktatnunk ezeket az elemeket. Magyarán én arra
hívnám fel a figyelmet, hogy igen, a támogatási piac elemeit is figyelembe kell venni
majd a szabályozók belső tartalmának kialakításánál, mert egyébként a vidék teljesen
el fog lehetetlenülni. És ez nemcsak nálunk, ez az Európai Unió más tagországaiban
is bekövetkezhet előbb vagy utóbb.

Az eszközökről néhány gondolatot szeretnék csak elmondani, hogy
érzékelhető legyen, miben gondolkozunk, és milyen irányt próbálunk sugallni;
hangsúlyozva, hogy nyilván nem mi fogjuk eldönteni. Mi ötleteket próbálunk adni,
adjuk hozzá a szakmai muníciót, de nyilvánvalóan politikai szinten fog eldőlni sok
minden kérdés.

Mint mondtam, az egyik leglényegesebb kérdés a gazda számára, hogy ahhoz,
hogy újratermelése lehessen, meglegyen egy jövedelembiztonsága. A korábbi
hagyományos eszköz mi volt: az intervenció. Aztán a termeléstől elszakított
kifizetési, jövedelempótló támogatássá vált. Valljuk be őszintén, ha ezt így nézzük,
akkor ez már nem is igazán első pilléres, hanem inkább második pilléres
intézkedésnek minősülne, ha szigorúan vesszük a korábbi szabályozási elemeket. S ha
az intervenció már eltűnt, maradt a termeléstől elszakított támogatási rendszer,
viszont ennek a történelmi gyökerei, amire itt többszöri utalás történt, ez egyáltalában
nem segíti elő az EU kohézióját. Nincs szinkronban az egyik politika és a másik
politika - erre fel kell hívni a politikusaink figyelmét! Elnézést, itt jelenleg egy van,
de fel kell hívjam, hogy alapvetően ez is egy olyan argumentum, hogy tessék már
szinkronba hozni a politikai elveket; itt most tulajdonképpen a kohézió ellen
dolgozunk.

Mi több éve üdvözöltük a flat rate kifizetést, amikor az SPS bevezetésével
szóba került. Azt mondtuk, hogy nem úgy kellene bevezetni, tehát a tulajdonképpeni
történelmi bázisjogosultságot nemzeti szinten fontosnak tartjuk, hiszen ez nem
pusztán egy egyszerű kérdés, ez tulajdonképpen egy ökológiai kérdés is, hogy van
egy kapacitás, van egy olyan feltételezett termelési potenciál, amelyet megfelelő, nem
túlterhelt állapotában, szemben más európai országokkal, igenis jól fent lehet tartani,
és ez szempont lehet majd a későbbiekben arra, hogy igenis, ezt a történelmi bázist
megőrizzük, mert ez nem pusztán egy terület, hanem egy ökológiai potenciál. Mi azt
mondtuk, hogy lényegében azt a bizonyos történelmi bázist fenntartva, de a
tulajdonképpeni, tényleges földhasználóra koncentrálva kell bevezetni a flat rate
típusú kifizetéseket. Ilyen értelemben tehát nagyon örülök annak, amit Popp úr
felvetett; azt hiszem, ez teljesen szinkronban volt azzal, amit mi ezelőtt körülbelül két
éve mondtunk el az itteni parlamenti vitában az SPS bevezetése kapcsán. Azóta
nagyon rosszban voltunk az akkori kormányzattal.
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A másik kérdés, ami előjött - és ezért reagálnék rá -, a GDP-vel kapcsolatos
kiegyenlítés. Ez méltánytalan. Azért méltánytalan, mert más szektoroknak a
jövedelmi viszonyait is beveszi ebbe az ügybe, és innentől kezdve az azonos
nagyságrendű, mezőgazdasági szinten érvényesülő input és output mellett lényegében
nincs lehetőség arra, hogy a reális költségek viszonylatában történjen egyáltalában a
mezőgazdasági jövedelmek megítélése, amiről szó volt, hogy már igazán nem
szerencsés.

Nagyon röviden szeretnék említeni egy másik témakört, amire már utaltam,
hogy alapvetően a termelői közösségek támogatása szempontjából nagyon lényeges
elemnek tartanánk, hogy ez továbbra is fennmaradjon. Mint tudjuk, átmeneti
intézkedés volt például a termelőcsoportok támogatása az új tagországokban.
Szeretném hangsúlyozni, az előbb is elhangzott, hogy az élelmiszerláncban betöltött
szerep nagyon fontos szempont az utóbbi időben az európai gazdatársadalom
szempontjából is. Volt egy olyan mutató, hogy 25 százalék piaci részesedést érjenek
el abban a bizonyos szektorban a gazdák együttesen. Nos, kérem, hadd tegyem hozzá,
hogy Magyarországon az elmúlt kormányzatok intézkedéseinek következtében esély
nem volt arra, hogy ez bekövetkezzen, mert főleg a nagy integrátorok tudtak
hozzájutni azokhoz a bizonyos forrásokhoz, ami az EU-forrásokból ezen a csatornán
keresztül eljuthatott. Ezért mindenképpen nagyon lényegesnek tartjuk, hogy ez a
bizonyos szempontrendszer, magyarul a közösségek támogatása, a közösségi
eszközök támogatása fennmaradjon, mert ezt mi a versenyképesség alapvető
feltételének tekintjük, az élelmiszerláncban való szerep bővítésének az
eszközrendszerét, ebbe beleértve nyilvánvalóan a minőségügyet és természetesen a
piaci fluktuációt; késedelmes kifizetések, erőfölényből adódó hátrányok kezelése, ez
csak közösségi szinten valósítható meg, termelői közösségek szintjén. Ezért
mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy akkor, amikor majd a második pilléres
intézkedések részleteiről beszélünk, őszintén szólva nagyon hiányoltam a magyar
álláspontból ezt az elemet, mert Magyarországon a termelők addig, amíg ezekben az
eszközökben európai szintű forrásokhoz nem tudnak hozzájutni, tulajdonképpen
végképp kiszolgáltatottak lesznek, és elnézést, hogy így fogalmazok, de teljesen
felesleges az első pilléres kifizetés, vagy támadhatóvá válik, hiszen semmilyen
előremozdulás nem történik.

Köszönöm szépen, ennyiben kívántam összefoglalni a súlyponti elemeket.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a Hangya Együttműködés ügyvezetőjének.
Megértem, amikor ügyvezető úr a Magyar Országgyűlés jelen lévő képviselőit

nem tekinti politikusoknak (Derültség.), amikor azt mondta, hogy csak egy politikus
van jelen; lehet, hogy ezt az elmúlt húsz év politikai tevékenysége vívta ki önnél, de
biztos vagyok benne, hogy ez csak nyelvbotlás volt. (Dr. Szabó Zoltán: Elnézést
kérek a többi jelen lévő politikustól.)

Van-e kérdése a jelenlévőknek a Hangya Együttműködés ügyvezetőjéhez?
(Nincs.) Ha nincs, akkor továbbmegyünk.

A következő társadalmi szervezet, a MOSZ képviselőjét kérem meg, hogy
ismertesse a MOSZ ezzel kapcsolatos álláspontját, szintén tíz percben, és nyolc perc
tájékán szelíden fogok csengetni.
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Tóth István (MOSZ)
TÓTH ISTVÁN (Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos

Szövetsége): Tóth István vagyok, a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők
Országos Szövetségének a képviseletében. Konkrétan és témánként szeretnék szólni.
Az általános dolgokat, amiben látszik, hogy egyetértés alakítható ki, azt gondolom,
nem szükséges ismételni.

Mégis, az első kérdésben, a vásárlóerő-paritás, illetve a GDP kérdésében azt
gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés. Rendkívüli veszélyeket rejt, mert az összes
elemzés, az eddigi tényleges elemzés, a legutolsó Lyon-elemzés is azt mutatja, hogy
Magyarország az egyik legnagyobb vesztese annak a módszernek, hogyha ezt
alkalmazzák. Ilyen nagyságrendű veszteség még talán egy országot ér, és ilyen
szempontból ez speciálisan nehéz helyzetet teremt Magyarország számára, mert a
lehetséges partnerek köre rendkívül szűk. Rendkívüli kihívást jelent a magyar
kormánynak, hogy ezt megoldja a tárgyalások során. Nem akarom a részleteket
ismételni, de azt gondolom, nem biztos, hogy intézményes javaslatként azt kell
mondanunk, hogy betagozódunk valahová, és kapunk majd valamilyen ágon vissza
pénzt. Azt gondolom, azt is fel kell vetni, hogy Magyarország, mivel kirívóan rosszul
jár ezzel a módszerrel, egyéni kompenzációs igényét fogalmazza meg. Tehát az
egyéni eltérés lehetőségét is fent kell tartani, mi ezt javasoljuk.

Nyilván, ha lenne egy intézményes, elfogadható és taktikus megoldás, akkor
lehetne; de azt kategorikusan mondom, nemcsak a társas gazdaságok meg a nagyobb
gazdaságok részéről, hanem valamennyi mezőgazdasági termelő részéről, hogy ha
elfogadjuk azt, hogy 300 euró lenne 2013-ban az egy hektárra jutó támogatás, és
2014-től 163 lesz, s bármilyen más címen Magyarországnak még valamit
kompenzálnak, és ez nem jut vissza hozzájuk, ez valamennyi árutermelő számára
katasztrófa lenne. Ez azt jelentené, hogy a mostaninál is jóval kevesebb támogatáshoz
jutnának. Ezt azért szeretném elmondani, mert a közvélemény számára így is
igazságtalan a mostani rendszer, de ha ezt meg fogják tudni csinálni, ez még
igazságtalanabb lesz, és elviselhetetlen lesz gazdaságilag.

A másik dolog az első és második pillér kérdése. Elhangzott Popp úr
előadásában is, hogy az első pillérnél egyértelműen európai uniós finanszírozás van,
alternatív nemzeti kiegészítő finanszírozással, a top uppal - vagy bírja valaki, vagy
nem, Magyarország éppen már nem bírja, az elmúlt években sem, a későbbiekben
sem vélhető, hogy nagyon bírná az alternatív finanszírozást. Tehát olyan megoldás,
olyan szerkezeti kialakítás az agrárpolitikában, ami lecsökkenti az arányát a 100
százalékos európai uniós kifizetéseknek, és erőlteti a társfinanszírozást, mégpedig azt
is eltérő módon, azt gondolom, ez semmiféleképpen nemkívánatos. A mi
szövetségünk számára a rendszer ilyen módon való átalakítása mindenféleképpen
aggályos. Azért is hívom fel erre a figyelmet, mert elhangzott az előadásban, hogy
átlagosan 22 százalék a két támogatás aránya, tehát 22 százalék a vidékfejlesztési
rész. Ez az európai uniós országok között nagyon differenciált, és érdekes módon
jellemzően - lehet, hogy durva számot mondok, de a tendencia igaz - 10 százalék a
15-öknél, és 40 százalék a csatlakozó országoknál. Ez azt jelenti, hogy nem elég,
hogy az árutermelő gazdaságok a 400 euró helyett esetleg, mit tudom én, csak 200
vagy 160 eurót kapnak, hanem azt is jelenti, hogy ezen belül… Amikor
szerencsétlenül a magyar termelők folyamatosan megfogalmazzák, hogy hogy
támogatják jobban az európai uniós tejtermelőt, és hogy tud az elviselni egy alacsony
tejárat, amit a magyar tejtermelőnek el kellene viselnie, akkor itt van a különbség:
részben az eltérő mértékű uniós támogatás, és az eltérő arányú szerkezete között.



36

Tehát azt gondolom, hogy erre is nagyon nagy figyelmet kell fordítania a magyar
kormánynak, amikor a tárgyalásokat folytatja.

A pilléreknél még a mi ismereteink szerint nem lezárt a kérdés, nagy vita van
a nagy országok között is. Vannak, akik azt mondják, hogy a második pillér erősítését
külső pénzekből kell megtenni, vannak, akik azt mondják, hogy az első tengelyből.
Nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság számára és a magyar
kormány számára is az lenne a kívánatos, hogy lehetőség szerint külső pénzekből
támogassák a második pillért. Azért mondom ezt, mert komoly országok vannak,
Franciaország és Németország, amelyek elutasítják azt, hogy az első pillérből legyen
a második pillér kiegészítve. Tehát nem lennénk teljesen elveszettek e tekintetben,
viszont az érveinket és az érdekeinket jól kell artikulálni. És itt nyilvánvaló, hogy
olyan fejlesztésekre kell fordítani - ami itt elhangzott az AKI részéről is, mi azokat
támogatjuk -, amelyek generálják a gazdaságot, akár az új kihívásoknak megfelelő
gazdaságot, annak a fejlesztését, de mindenféleképpen additív hozadékot hoznak a
vidékbe, tehát nem kizárólag szociális típusú támogatásként kerül kifizetésre ez a
pénz, vagy netán állatjóléti támogatásként - nem is szociális, hanem állatjólétiként.

Úgy érzem, a piaci szabályozással kapcsolatban sincs még eldöntve meg talán
elveszve se minden. Nagy országok vannak, amelyek kiállnak amellett, hogy az
intervenciós rendszert fenn kell tartani. Nyilván vannak, akik el akarják sikálni, de azt
biztos, hogy a magyar érdekek megfogalmazásánál - talán már itt is többen
megfogalmazták, mi ugyanezt gondoljuk - jelezni kell részben a természetnek való,
tehát a vis maior helyzeteknek való kitettségét Magyarországnak. Ez nem egy atlanti
klíma, egy kiegyensúlyozott klíma, részben a piacok mozgásának fokozottan ki van
téve, és a régió elhelyezkedését tekintve, a tengertől való távolsága miatt különös
jelentősége van annak, hogy védelem legyen, mind a két vonatkozásban, védelmi
rendszerek legyenek. Én azt gondolom, Magyarországnak azt kell erősítenie
elsősorban, hogy az intervenciós rendszer maradjon. Amennyiben ez elvész, akkor
addig, amíg az intervenciós rendszer helyett fel nem állított akár az Európai Unió,
akár lehetőséget nem adott arra, hogy egy ország felállítsa a maga védelmi rendszerét
adózási és egyéb módszerekkel, addig…, tehát itt az átmenetnek rendkívüli szerepe
van. Erre is felhívnám a figyelmet, hogy a tárgyalások során, a vélemények,
javaslatok kidolgozása során erre nagyobb súlyt helyezzünk.

Amit nagyon fontosnak tartunk, az a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés.
A fejlesztési pénzek felhasználásánál, a nemzeti agrárpolitika prioritásánál meg is van
fogalmazva az új kormány részéről. Az Európai Unió politikájának az alakításánál,
viszonyszámok kialakításánál, döntési pontoknál ezt nagyon fontos kérdésnek tartom,
és én más véleményen vagyok, mint Tanka professzor úr, nekem egyértelmű adatok
állnak a tekintetben rendelkezésre, hogy a komoly termelési struktúrával működő
szövetkezetek, társas gazdaságok foglalkoztatása területalapra vagy értékre vetítve
egészen más, mint amit ő elmondott. Én tehát a magyar kormány véleményének az
európai uniós agrárpolitika kialakításánál a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés
szempontjait mindenféleképpen alapvetőnek tartom, hogy azokat a vonulatokat
támogassuk, amelyekben ezt figyelembe veszik.

Egy speciális területet is mondok: én úgy ítélem meg, hogy nemcsak
Magyarország, hanem több kelet-európai ország együttes igénye lehet az
állattenyésztés valamilyen preferálása akár a termeléshez kötött támogatok egy
részének a megtartása, akár más egyéb vonatkozásban. Kiemelt programként vinném
az Unió felé, hogy az agrárpolitika valamilyen formában prioritásként kezelje vagy
preferálja ezt. Elhangzott egy másik előadás is, a nemzeti agrárpolitikánál is nagyon
jó lenne, hogyha a most meghirdetett földtörvény-változásban legalább az
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állattenyésztést végző szövetkezetek, gazdasági társaságok tagjai a földvásárlásnál
benn maradnának a prioritási sorban, mert ha a tervezet így végigmegy,
Magyarországon az állattenyésztés sorsát tulajdonképpen abszolút, szinte végleg
megpecsételi ez a törvény. Én tehát azt gondolom, hogy e tekintetben
mindenféleképpen nagy figyelmet kell fordítani az állattenyésztésre. (Az elnök
csenget.)

Annyit szeretnék még mondani bezárólag, hogy jó lenne, ha az agrárpolitika
tárgyalásánál nemcsak Magyarország, hanem valamennyi európai ország szinkronban
lenne, legalább az ismeretek szintjén, és megkövetelné az EU-tól, hogy a többi
politika átalakításával szinkronban történjenek a dolgok. Nagyon tragikus lenne az
egész európai mezőgazdaság szempontjából, ha megismétlődne az, ami
Magyarországon megtörtént, amikor csatlakoztunk, hogy az Európai Unió és
Magyarország megtárgyalta a csatlakozási feltételeket, az utolsó pillanatban azt
mondták, hogy 25 százalék támogatást fogtok kapni, és előtte három hónappal
lezárták a környezetvédelmi támogatást, aminek az lett a következménye, hogy fel se
merült senkiben az, hogy összhangot kellett volna teremteni, és az időpontokat, a
környezetvédelmi kötelezettségek bevállalását a korábban lezárt 100 százalékos
támogatás reményében nem négy év alatt tudjuk megvalósítani, hanem legalább tíz év
szükséges hozzá.

Hogy hol látom a párhuzamot és a tragédiát? Az Európai Unió - ez nem a
MOSZ véleménye, ez a személyes tapasztalatokon, ismereteken nyugvó vélemény -
egész agrárpolitikája alapvetően megbukhat azon, hogy nevezetesen a
kereskedelempolitikai lépések az új szabályok szerint a harmadik országokból azonos
feltételek hiányában, azok megkövetelése nélkül behozott termékeket ráengedik az
európai élelmiszer- és alapanyagpiacra, itt pedig megkövetelnek mindent: a közjavak
előállítását, a környezetvédelmi, állatjóléti feltételeket. Ez az európai mezőgazdaság
végét fogja jelenteni. Én azt gondolom, hogy a magyar kormányzati vélemény
kialakításánál erre is figyelmet kell fordítani, és énszerintem hangot kell adni. Mi ezt
a mi érdekképviseleti struktúránkon, a Copa-Cogecán keresztül megtesszük.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük a beszámolót. Van-e pontosító kérdés? (Senki nem
jelentkezik.)

Hogy az álláspontok nyilván kezdenek egy kicsit különbözni, nagyon jó,
hiszen ez adja meg a teljes szeletét a magyar agráriumnak. Ha nincs pontosító kérdés,
akkor mennénk tovább, és az Agrya tisztelt képviselőjét kérném meg, hogy szintén 8-
10 percben a beszámolóját tartsa meg.

Weisz Miklós (Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége)
WEISZ MIKLÓS (Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége):

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Weisz Miklós vagyok az
Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége képviseletében. Hadd mutassam be
társelnök kollégámat, Kesjár Kamillát, aki elkísért a mai ülésre. Köszönjük szépen a
lehetőséget, hogy a programmódosítással lehetővé tették, hogy mi is elmondhassuk
álláspontunkat, illetve javaslatainkat a Közös Agrárpolitika reformjával kapcsolatban.

Az elején úgy éreztem, a képviselő asszony részben elvette a kenyeremet, én
is ezzel az adattal akartam kezdeni: az európai gazdálkodóknak mindössze a
7 százaléka az, aki a 35 év alatti korosztályhoz tartozik. Ezt hadd egészítsem ki a
magyar adattal: a gazdálkodók 17 százaléka tartozik a 40 év alatti korosztályhoz,
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tehát a generációváltás kérdése nemcsak hazai, de európai uniós szinten is komoly
problémát jelent a Közös Agrárpolitikával kapcsolatban.

Annyit még talán elöljáróban, hogy szervezetünk, szövetségünk kiemelten
kezeli a Közös Agrárpolitika reformjával kapcsolatosan a generációváltás kérdéseit.
Ezzel kapcsolatban már több konferenciát szerveztünk, napi szintű, illetve aktív
együttműködésünk van az Európai Fiatal Gazdák Szövetségével, és kiemelten
kezeljük az ezzel kapcsolatos kérdéseket.

A fiatalgazda-támogatáson túl, amiről kicsit részletesebben szeretnék majd
beszélni, úgy gondoljuk, hogy a Közös Agrárpolitikának valóban a
kockázatkezeléssel, a kockázatok mérséklésével kell alapvetően foglalkoznia, és
ezeket a kockázatokat két aspektusból is érdemes nézni, nemcsak mindig a
gazdálkodók oldaláról, hiszen a fogyasztókat, az európai fogyasztót ez ugyanúgy
érinti élelmiszer- és élelmezésbiztonsági oldalról. A jövőbeni Közös Agrárpolitikának
ezt kiemelten kell kezelnie, tehát olyan garanciarendszerek működtetésével és
kiépítésével, amely mindenképpen csökkenti ezeket a gazdálkodói és fogyasztói
kockázatokat. Ehhez egyébként vannak modellek, a USA-nak például az árbevétel-
biztosítási rendszere, amiből elemek talán adaptálhatók lennének európai szintre is.

A piaci intézkedések közül az intervenciós rendszernek gyakorlatilag a
biztonsági háló szerepét kellene erősíteni a jövőben, tehát ezeknek a kiszámíthatatlan
áringadozásoknak az esetében legyen valóban egy alsó védőháló a termelők és
gazdálkodók számára. Itt talán még érdemes lehet abban is gondolkodnunk magyar
álláspont tekintetében, hogy a kontinentális, tehát Európa úgymond belső országaira
egyfajta módosító tényezőt betenni, hiszen teljesen más intervenciós ár lenne
indokolt, mondjuk, egy tengerparti ország és egy kontinentális ország esetében.

A jövőben Közös Agrárpolitika céljai közül mindenképpen kiemelendő a
versenyképesség fenntartása a gazdálkodói szektorban, az élelmezés- és élelmiszer-
biztonság középpontba állítása; valamint a római szerződésben is már
megfogalmazott célkitűzések, tehát a megfelelő termelői jövedelem és az elfogadható
fogyasztói árak biztosítása.

Nagyon sokat beszélünk itt a közjavakról, amelyek most középpontba kerültek
a reformmal kapcsolatban. Kell is beszélnünk róluk, de egy dologra szeretném itt
felhívni a figyelmet, nem szabad erről elfeledkeznünk: a hatvanas-hetvenes években a
termelés támogatásáról szólt az agrárpolitika, ártámogatások, erős piaci intézkedések
- ez túltermeléshez vezetett, láttuk ennek a következményeit. Most pedig mintha túl
sokat beszélnénk a közjavakról, és elfeledkezünk arról, hogy a mezőgazdaság ugyan
multifunkcionális, tehát több funkciója van, de elsődleges funkciója mégis a ma napig
a biztonságos és megfelelő mennyiségű élelmiszer előállítása kell hogy legyen.

Leszűkítve most egy picit a mi régiónkra, tehát az EU 12-re, a 2004 után
csatlakozott 12 tagállamra, mi speciális elbánást igényelnénk, hiszen itt a fejlesztési
és a modernizációs igények hatványozottan jelentkeznek, hatványozottabban, mint
mondjuk, a régi tagállamokban. Ezért úgy gondolom, hogy a jelenlegi Közös
Agrárpolitika szerkezetének és támogatási szintjének a fenntartása mindenképpen
indokolt lenne, tehát a ’13-ban elérendő szintnek a fenntartása, illetve ugyanígy a
jelenlegi társfinanszírozás legalább jelenlegi szintjének a fenntartása az, ami indokolt.

A renacionalizálás és a támogatások differenciálása véleményünk szerint nem
elfogadható. Ez a jelenlegi viszonyokat konzerválná, továbbra is a kétsebességes
Európát jelentené, és nem adna lehetőséget további fejlődésre.

A Lyon-jelentésről szó esett. A Lyon-jelentésben nagyon sok elem valóban
képviselhető szerintem hazánk részéről is. Egy dolog ez a GDP alapú differenciálás, a
vásárlóerőhöz kötni a támogatásokat. Differenciáló elemet választhatnánk többet is,



39

ez is egy javaslat volt, nem végleges álláspont még. Ami számunkra például kedvező:
a mezőgazdasági területek aránya, ami kedvező lehet. De ha már itt tartunk, és
mégiscsak a fiatal gazdákat képviselendő most: az életkor ezek szerint ugyanilyen
differenciáló tényezőként beemelhető lenne ide? A differenciálás tehát több
aspektusból is megközelíthető.

Az első pilléres, tehát a közvetlen támogatásokat tekintve mi egy lépcsőzetes
kiegyenlítést, tehát inkább a flat rate felé történő elmozdulást tartanánk indokoltnak.
Mindenképpen a használt földterület alapján kellene hogy járjon a támogatás, ne
pedig múltbéli, történelmi bázisok alapján. Ez fiatal gazdák szempontjából
mindenképpen így lenne előnyös.

A kifizetéseket ugyanúgy a kölcsönös megfeleltetés jelenlegi szintjéhez
lehetne kötni, itt azonban úgy gondoljuk, hogy egy egyszerűsítést kellene
megfontolni. A jelenlegi kölcsönös megfeleltetés, bár még csak részleteit érezzük,
talán még csak a felét kellett bevezetni itthon, folyamatosan vezetjük be; ez a nyugat-
európai országok részéről is megfogalmazott érv, hogy ezt, illetve az
adminisztrációját egyszerűsíteni kellene.

A célzott kifizetések, tehát közjavakért cserébe célzott kifizetések bevezetése
elfogadható lenne. Itt a tranzakciós költségeket tartjuk mi ezzel kapcsolatban
magasnak, nehogy drágább legyen a leves, mint a hús, tehát nehogy több legyen
ennek a költsége, mint amennyi a valós hozadéka.

A második pillér a vidékfejlesztési intézkedések. Itt a jelenlegi tengelyek
közötti jobb egyensúlynak a megtalálása lenne a feladat. A versenyképesség, az első
tengely fenntartásához szintén az EU 12-re visszatérve különösen indokolt, különösen
fontos, hogy ezek a versenyképesség-javító, modernizációt szolgáló intézkedések
fennmaradjanak.

Új funkciók beemelését is szükségesnek tartanánk ide a második pillérbe,
amiről már volt szó: klímaváltozás, kutatás-fejlesztés, megújuló energiák
használatának ösztönzése.

Amiről szeretnék még beszélni, látszik ezekből a statisztikai adatokból, bár
csak egypárat említettünk, de inkább a trendekből, hogy az eddig alkalmazott,
generációváltást támogató intézkedések az Európai Unióban nem igazán váltották be
a hozzájuk fűzött reményeket. Nem tudnánk ilyen rossz adatokat mondani, ha jól
működtek volna ezek az intézkedések. Ebben történt is már egyébként lépés, most a
Health Checkben, a 2008-as felülvizsgálatban a fiatal gazdák induló támogatásának
elvi maximumát 50 ezer euróról 70 ezer euróra emelték, ami már egy lehetséges
javítási lehetőség ezen a ponton. Itt azonban további jogcímek is vannak;
gazdaságátadás támogatása, ami itthon nem nagyon működött, az első körben 60
pályázat, a második körben 70 pályázat ment be. A vidékfejlesztési programban 4500
gazdálkodóval számolt a program.

Egy harmadik kiemelt intézkedés a fiatal gazdáknak ez a plusz 10 százalék
támogatási intenzitás egyes vidékfejlesztési jogcímeknél. Szintén indokolt a
fenntartása. Mi ezt kibővítenénk, mind hazai szervezeti szinten, illetve az európai
szövetség szintjén egy úgynevezett pénzügyi csomaggal, éppen a napokban
dolgozzuk ki ennek a részleteit: pénzügyi csomag fiatal gazdálkodóknak - talán ez a
legkorrektebb magyar fordítása ennek. Ebbe be lehetne emelni a farmgyakornoki
program támogatását; tehát működő gazdálkodó alkalmaz egy frissen végzett,
egyetemről egy-két éve kikerült fiatalt, aki aztán innovációs szemléletével hozzá tud
járulni az idős gazdálkodó tevékenységéhez, egyúttal pedig gyakorlatot is tud
szerezni. A másik ilyen lehet a külföldi szakmai tapasztalatcseréknek a támogatása.
Erre is van egy nagyon jó kezdeményezés, ez az Erasmus-programhoz hasonló, fiatal
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gazdáknak szóló program, amellyel kapcsolatban most került egy kezdeményezés az
asztalra. Kamattámogatás fejlesztési célú hitelekhez, kedvezményes, hosszú lejáratú,
földvásárláshoz kapcsolódó hitelek - néhány elem ebből a pénzügyi csomagból,
amely indokolt lehet, hogy ezeket a rossz számokat a statisztikában javítsuk, és
egyáltalán a fiatalok kedvét a gazdálkodáshoz felkeltsük és fenntartsuk.

Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy a menetrendben 2011 első
félévében a magyar elnökség igencsak közeleg. Nagyon egyetértünk azzal az
állásponttal, hogy itt valóban egy proaktív, kezdeményező álláspontot kellene
képviselnünk. Nyilván nem az lesz az európai agrárpolitikában, amit mi szeretnénk,
de a kezdeményezési készség és tulajdonság nagyon kellene most a magyar
állásponttal kapcsolatban. Ami most zajlik, a célok és a prioritások meghatározása az
agrárpolitikát érintően, utána jön majd nyilván a költségvetési vita; ez valószínűleg át
fog tolódni a lengyel-dán elnökségre. Úgy érezzük, hogy a célokat persze itt nagyon
jól meg kell fogalmazni, de igazán a pénzügyminiszterek kezében lesz az
agrárpolitika.

Amit hiányolunk, amikor a különböző európai egyeztetéseken vagyunk, hogy
nem igazán tudunk még letenni hivatalos magyar álláspontot az asztalra. Van a
szövetségünknek álláspontja, tudunk kutatóintézeti javaslatokat bemutatni, de a
hivatalos magyar álláspont a mai napig hiányzik.

Végezetül pedig egy mondatot gondolnék még elmondani. Nagyon fontosak
ezek a brüsszeli keretek, amelyekről a Közös Agrárpolitikával kapcsolatban
beszélünk. Azt azonban tudni kell, hogy ezek keretrendeletek, tehát ezeket nemzeti
tartalommal itthon, hazai viszonyokra nekünk kell adaptálni, és ezt tartjuk igazán
nagy kihívásnak, ezeket megfelelő módon hazai tartalommal feltölteni. Ez lenne a
következő nagy feladat.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban szegényebb lett volna a tanácskozásunk
a fiatal gazdák álláspontja nélkül, bár itt a polarizáció tovább folytatódott bizonyos
kérdésekben, ami nagyon helyes, és a vitánál visszatérünk rá. Ilyen a mezőgazdaság
eltartó képessége kontra multifunkcionalitás, s a többi, de remélem, mindenkiben ég
majd a vágy, hogy ezt jól megvitassa és a saját álláspontját elmondja. Ugyanakkor én
azt tekinteném komoly fegyverténynek az albizottsági ülés részéről, ha ezeket az
álláspontokat meghallanánk, a különböző érveket, különböző oldali érveket, és ebből,
meghallgatva egymást, tudnánk egy konszenzusos valamilyen középutat, ilyesmit
megtalálni. Mert nyilván nem vagy-vagy a megoldás, hanem a megoldás valahol az
is-isben rejlik majd, de akkor ezt a vitára hagyjuk.

Van-e kérdés a fiatal gazdák képviselőjének a beszámolójához? (Senki nem
jelentkezik.) Ha nincs, akkor továbblépnénk, és a mai napon az utolsó társadalmi
szervezet, az Országos Gazdaszövetség beszámolóját fogjuk meghallgatni.
Körünkben van Benke Attila, aki az Országos Gazdaszövetség Pest megyei elnöke, a
beszámolót viszont Wirthné Móricz Zsuzsanna fogja ismertetni, amennyire én tudom.
Zsuzsanna, tiéd a szó.

Wirthné Móricz Zsuzsanna (Országos Gazdaszövetség)
WIRTHNÉ MÓRICZ ZSUZSANNA (Országos Gazdaszövetség): Köszönöm

szépen. Az egyik kiindulópont az lenne, hogy a KAP tulajdonképpen jelentőségét
tekintve is érdemes arra, hogy a horizontális politikák szintjére emelkedjen. Ennek az
volna a jelentősége, hogy egyrészt az alapvető emberi jogok gyakorlásához jelentősen
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hozzájárul, másrészt pedig a vidék és ezáltal a környezetvédelem letéteményese és a
vidék népességmegtartó képességét is ezáltal tudjuk biztosítani, valamint az
életminőség növelésének az egyik eszköze is. Vagyis a természeti és a társadalmi
egyensúlynak a megteremtéséhez vezető eszköz, és az egészséges, környezetkímélő
energiákat is a vidék termeli meg. Ezáltal hogyha horizontális politikának ismerjük el,
akkor amúgy is minden politikába át tud nyúlni, tehát a második tengelyes kifizetések
úgymond sokkal szélesebb körből meg tudnának szaporodni.

Másodjára a KAP és a környezetpolitika szoros kapcsolata meg kell hogy
nyilvánuljon abban is, hogy mivel a felszín alatti és az élővizek védelmében a
szennyvíz- és a hulladékmenedzsmentben is alapvető szerepe van a vidéknek, a
környezeti politika költségvetése kimondottan a vidéken megvalósuló beruházások
fejlesztésére is különítsen el forrásokat. Ez abból következik, ha a KAP horizontális
politika szintjére emelkedik.

Harmadrészt a WTO-tárgyalások esetében, nagyon jól tudjuk, az Európai
Unió nagyon erős kényszer, nemzetközi kényszer alatt van, hogy engedje be a piacára
a fejlődő és a feltörekvő gazdaságok termékeit, különösen az élelmiszereit. Ebben az
esetben csatlakozunk azokhoz a szervezetekhez, amelyek azt támogatják, hogy az
Európai Unión kívülről behozott élelmiszerek minősége legalább annak a
sztenderdnek feleljen meg, ami az Európai Unió belső piacán érvényes. De ezt
szeretnénk még azzal a kiegészítéssel is felruházni, hogy a civil fogyasztói és
fogyasztóvédelmi szervezeteket be kell vonni a behozott élelmiszerek minőségi
ellenőrzésébe, éppen úgy, mint a nemzeti ellenőrző laboratóriumok hálózatát is. Tehát
sokkal nagyobb forrásokat kell biztosítani, akár uniós segítséggel is, az
élelmiszerellenőrző laboratóriumok fenntartásához.

Ezen kívül be kell vonni az Európai Csalás Elleni Hivatalt is lényegében az
élelmiszer-behozatal ellenőrzésébe, tekintettel arra, hogy különböző vesztegetések
segítségével nagyon sok élelmiszer kapja meg az engedélyt arra, hogy az egységes
belső piacon megjelenjen.

Szintén az egészséges élelmiszerpiac védelmének az érdekében helyezünk
nagy hangsúlyt arra, hogy a lisszaboni szerződés az alapvető emberi jogok chartáját
beemelte az elsődleges joganyagba, és ezzel az egészséghez való alapvető emberi
jogot is beemelte, aminek a biztosításába a kötelezettségét; ez pedig csak az
egészséges élelmiszerek jelenlétével biztosítható. Ez is aláhúzza azt, hogy a
fogyasztóvédelmi politikát az Európai Unióban együtt kell működtetni a Közös
Agrárpolitikával.

Itt jegyezném meg - és ez már a versenyképességnek a szintjére is mutat -,
hogy az egészséges élelmiszerek fogyasztása növeli a társadalmi jólétet és ezzel a
versenyképességet is, hiszen mint ahogy egy pár perc múlva elmondanám, szerintünk
másról szól a versenyképesség, mint amiről ma talán itt beszélünk.

Szintén úgy gondoljuk, hogy a helyben termelt élelmiszerek piaci prioritást
kell hogy élvezzenek, már csak azért is, mert nem terhelik a környezetet.

Ötödrészt a GMO-tartalmú termékek jelenlétét az Európai Unió piacán
határozottan vissza kell szorítani az élelmiszeralapanyag-tartalom 5 százaléka alá, és
a lisszaboni szerződésben foglalt egészséges környezethez és élethez való jogot
mondanám itt szintén, amely ezt aláhúzza. Ugyanakkor a GMO-s
élelmiszeralapanyag-termelést valamilyen módon minden nemzetállam jogába kell
hogy adjuk, tehát azt, hogy az ország lakosainak minősített többségének a
hozzájárulásával lehessen csak befogadni azoknak a terményeknek a termelését,
amelyek génmódosított organizmusokat tartalmaznak.
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Hatodrészt: tudjuk, hogy a különböző mértékű támogatások az újonnan
csatlakozó országok számára jelentős hátrányt okoztak úgy a mezőgazdasági, mint az
élelmiszertermelés piacán, és ez lényegében a vidéki területek fejlődésének a
megrekedését is előidézte ezekben az országokban. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az
Európai Unió különítsen el plusz vidékfejlesztési forrásokat, amelyeket csak ezek az
újonnan csatlakozott országok használhatnak fel.

Amúgy is a csatlakozási szerződések ellentmondanak az elsődleges joganyag
különböző elemeinek, különösen a diszkrimináció tilalmának. Tehát a támogatások.
az elsődleges támogatások csak teljes mértékben uniós forrásból legyenek
finanszírozottak, a társfinanszírozást pedig el kell kerülni, hiszen így a különbséget a
régi és az újonnan csatlakozott országok között még jobban növeljük.

Nyolcadrészt a természeti károk elhárításának, így például a jégkárok
elhárításának a támogatását is európai uniós forrásokból, a második tengelyből
gondoljuk finanszírozni. Mivel még nem tudjuk biztosan eldönteni, vagy legalábbis
nem lehet biztosan megindokolni azt, hogy a környezeti károk mennyiben okozzák
ezt a hektikus időjárást, ami most tapasztalható nálunk is és a Földön, emiatt az uniós
támogatások, éppen a gazdák védelmében, a természeti károk elhárítására is legyenek
alkalmasak!

Kilencedrészt a szubszidiaritás elve és a decentralizáció érvényesülése
szükséges abból a célból, hogy a helyi közösségek erősödjenek, és így a részvételi
demokráciát erősíteni tudjuk. Ahol pedig ez ellen dolgoznak, amely
nemzetállamokban ez ellen dolgoznak, ott szankciókat kellene kilátásba helyezni.
Gondolok itt az eddigi magyar politikára, ahol elsősorban dekoncentrált szervekkel
próbáltuk a demokráciát helyettesíteni.

Tizedrészt a versenypolitika és a versenyjog szempontjait tekintve elsősorban
a kisebb méretű gazdálkodók számára a különböző szövetségek kialakítására
rendkívül fontos lenne a támogatások megítélése, tehát a kisebb termelők
szövetkezéseinek, hiszen különösen az újonnan csatlakozott országokban nincs
történelmi tapasztalatunk a szabad versenyben. Tehát hiába a húsz év, a történelmi
tapasztalat még sincs meg, és nemcsak a „szabad verseny”-nek, de a „szövetkezés”-
nek is rossz íze van a mi számunkra, emiatt nyilvánvaló, hogy ez alatt a néhány év
alatt, ami alatt a rendszerváltozások megtörténtek, nem sikerült ugyanarra a szintre, a
szabad versenynek, a szabadpiaci versenynek ugyanarra a szintjére felkerülnünk,
emiatt a versenyjog szabályai nem alkalmazhatók lényegében egyformában a
különböző országok piaci szereplőire. Ezért van arra szükség, hogy a volt szocialista
országok képviselővel akár szövetkeznünk is lehet, ahogy Krisztina is mondta, sőt
keresni kell a szövetségeiket, hogy az Európai Unióban nagyobb érdekérvényesítő
lehetőségünk legyen.

Szeretném elmondani, hogy talán a versenyképesség ismérvei újra
meghatározásra szorulnak. Hogyha a közgazdasági elméleteket figyeljük akár
jelenleg, de mondhatnám, hogy a XX. század második felében, akkor láthatjuk, hogy
a központi szerepet egyre inkább az ember foglalja el. Csak egy példát szeretnék
mondani arra, hogy a látszólag jó minőségű, de tartalmában silány, ám olcsó
élelmiszer a jelenlegi piaci viszonyok között teljes mértékben versenyképes tud lenni.
Ugyanakkor pedig ez a fajta élelmiszer megbetegíti az embereket, vagyis az érték
megteremtőjét. Emiatt gyógykezelésre, szociális ellátásra szorul, ami sokba kerül, és
így az életminőség fenntartása is csorbul. (Az elnök pohara megkocogtatásával jelzi
az idő előrehaladtát.)

S hogy a GDP egy országban milyen magas, nem attól függ lényegében a
versenyképesség, hiszen egy gazdaság fejlettségét most már más tényezőkkel mérik,
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az úgymond puha tényezőkkel, tehát el kell szakadni attól a gyarmati modelltől,
amellyel Magyarország versenyképességét mérjük, és amellyel az Unió
versenyképességét is igyekszünk mérni. Ennek a lényege ugyanis az, hogy olcsó
munkaerővel, alacsony bérekkel számol és az olcsó és szennyezhető környezettel,
mert ez vonzza a tőkét, ugyanakkor pedig ez nem lehet a versenyképesség alapja,
hiszen akár Atkinson, akár Porter meghatározásai szerint is az innováció, a tanult,
egészséges, elégedett ember, a boldog ember, aki jobban tud termelni és sokkal többet
termelni, az igazi versenyképesség kulcsa.

ELNÖK: Megkérem előadónkat a mondandója elvarrására, mert az idő lejárt.

WIRTHNÉ MÓRICZ ZSUZSANNA (Országos Gazdaszövetség): Igen. Már
csak azt szeretném mondani, hogy mi nem támogatjuk az SPS-rendszert a
támogatások rendszerében.

Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szokásos kérdés, hogy van-e a felszólalóhoz
pontosító kérdés. Parancsoljon!

Kérdések, válaszok
DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): Egy kérdésem van. Itt

elhangzott, hogy a Közös Agrárpolitika az egész társadalomé és horizontális
megközelítésű legyen. Akkor itt most tisztázzuk: ez azt jelenti, hogy közvetlen
jövedelemtámogatásban az is részesülhet, aki a vaskohászatban dolgozik és a
textiliparban, és nemcsak az, aki a mezőgazdaságban dolgozik? A második pillér
tekintetében az előadásból kiderült, hogy az első és második tengely az ágazati
politika, mert csak a mezőgazdaságnak adható támogatás az első és második
tengelyes forrásokból. A harmadik és negyedik tengely pedig valóban horizontális,
térségi politika. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a Közös Agrárpolitika
horizontális megközelítésű legyen, akkor az számomra azt jelenti, hogy minden aktív
foglalkoztatott kaphat ebből a pénzből, függetlenül attól, hogy első vagy második
pilléres kifizetésről van szó. Csak hogy definiáljuk, hogy miről van szó.

WIRTHNÉ MÓRICZ ZSUZSANNA (Országos Gazdaszövetség): A
horizontális politika itt nem azt jelenti, hogy akkor mindenki részesüljön a
támogatásokból, hanem azt, hogy az agrár- és vidékfejlesztési politika céljait minden
más politikánál vegyük figyelembe, tehát minden más politikai döntésnél elsődleges
szempontot jelentsen, éppen a társadalmi és a környezeti egyensúly megteremtése
érdekében.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitában visszatérhetünk majd még rá, de most
két további társadalmi szervezet felszólalójának kell megadnom a szót. A
programunk folyamatosan készült, így a Magyar Település- és Területfejlesztők
Szövetségétől Szilvássy István elnök úrnak adom most meg a szót. Arra kérem, ha
esetleg profi módon bebizonyítaná nekünk, hogy lehet a mondandót nagyon röviden
ismertetni, csak azért, mert azt szeretném, hogy mindenki itt maradjon a végéig.
Mondjuk, öt percet célozzunk meg, és ha ez hét lesz, akkor sincs semmi baj. Öné a
szó.
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Szilvássy István (Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége)
SZILVÁSSY ISTVÁN (Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége):

Személyesen magamévá fogom tenni, elnök úr, a felkérését, a szervezetem
emancipációját viszont kérem.

Annyiban könnyebb a helyzetem, mert látom önök előtt - és ezt nagy
tisztelettel köszönöm -, hogy hét szervezet által elfogadott javaslatunkat,
állásfoglalásunkat kiosztották, tehát nekem erről különösebben nem kell szólnom, el
lehet olvasni, ami benne van. Talán két dologról szeretnék szólni.

Az egyik ennek az egész KAP-újraalkotási folyamatnak a körülményei, és
ebben a mi helyzetünk - a „mi” alatt mindenki a saját szerepét értse -, s hogy ennek
valamilyen összefogását hogyan lehetne megtenni. Most még viszonylag friss a
bizottság, viszonylag a parlament is friss, az Unióban is meg Magyarországon is.
Minden politikának most folyik az újragondolása, hiszen a Tanács a 2020-ig tartó
periódusra szóló állásfoglalásával megkondította ezt a harangot. Magyarországon
nagyon érdekelt nyilván a KAP-ban, de érdekelt például az európai Duna-stratégia
ügyében is. Ha azt vizsgálom, hogy Magyarország ezekben hogyan áll,
összehasonlítva más országokkal, az a meglátásom, hogy a Duna-stratégiával
kapcsolatban most már van valami fölébredés, és a román, osztrák, német - elnézést,
pestiesen vagy flaszteresen szólva - nyomulásban most már próbál kiegyenlítődni, és
keresi a partnereket, hogy együttesen lépjünk föl. Hiszen az Európai Unió egy
kőkemény érdekérvényesítési platform, amiben lehetnek persze általános, horizontális
megfontolások, de itt érdeket kell érvényesíteni. Mi ezért is próbáltunk mintát adni
arra, hogy hét szervezet egy közös nevezőn néhány alapkérdést letesz az asztalra.
Mert igaz, hogy az ördög a részletekben van, és az AKI kutatóinak csak köszönet,
hogy ezeket számunkra konkrétan bemutatják, de azt hiszem, mind a társadalmi,
érdek-képviseleti szférának, hogy magunkon kezdjem, de ugyanígy a parlament
bizottságának is talán, ahogy most itt az új kormány minisztere tette, hogy az EU 12-t
összehívta a napokban, és valamilyen egyeztetést próbáltak KAP-ügyben tenni, tehát
ez lenne a sarkalatos, konkrét javaslatunk, és talán a hozzászólásunknak ez a
leglényegesebb pontja, hogy egyrészt ha kapnánk bátorítást, üzenetet, hogy a saját
autonómiát, amennyire lehet, természetesen tartsuk fenn és tiszteletben, de próbáljon
a magyar érdek-képviseleti és társadalmi szféra letenni egy közös nevezőjű
állásfoglalást.

Ugyanígy tisztelettel javasolnám, hogy a mezőgazdasági főbizottság vegye ezt
a témát napirendre, oly módon, hogy az EU 12-ek nemzeti parlamentjeinek
mezőgazdasági bizottságai is üljenek össze, és próbáljanak egy közös nevezőt a nyári,
legfeljebb ősz eleji időszakig meghatározni. Merthogy azt hiszem, itt az
előadásokból, akár az európai parlamenti képviselő asszony fölvezetőjéből is látható,
hogy az érdekek nagyon össze fognak csapni; erről én nem is szeretnék szólni. Tehát
ez a konkrét javaslatunk.

A másik néhány definíciós jellegű vagy inkább horizontális kérdés. A
globalizáció és a regionalizáció vagy renacionalizáció. Azt mondanám, hogy
mondjuk, nem mindegy, hogy honnan indul a globalizáció. (Fölemelve a
mobiltelefonját:) Lehet, hogy ebben legyen globalizáció, de ami ebben benne van (A
maga előtt lévő pohár vízre mutat.), az inkább regionalizáció tere kellene hogy
legyen. Ez egy gondolkodási kérdés; azt hiszem, ennek a részletei vannak abban is,
amit az előadásokban is hallhattunk.

A KAP-ot lehet, hogy KVP-nek kellene hívni lassan már, vagyis nem Közös
Agrárpolitikának, hanem közös vidékpolitikának. Igen ám, de akkor mit csinálunk a
kohéziós alappal? Ez az Unióban megint egy nagy kérdés. Ha ebben továbbra sem
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hozunk tiszta képleteket, állandóan előjön ez a vita, hogy a második pillér harmadik-
negyedik tengelye akkor most menjen át a kohéziós alapba; igen ám, de akkor a
globális gondolkodás vagy a financiális, pénzügyminiszteri gondolkodás akkor azt
mondja, hogy jaj, de jó, akkor a KAP-ot le tudtuk vinni - tehát megint jönnek az
ördögök. De valahol ezen kellene gondolkodni. Folyik a kohéziós alapnak is ugyanez
a vitája; gondolom, európai parlamenti szinten képviselő asszony találkozik vele. Itt
is össze kellene ülni a két nagy ágazat vagy komplexum szakértőinek és
politikusainak, és valahogy rendet kellene vágni.

A vásárlóerő-paritáson számított, egy főre jutó GDP mint elszámolási és
mértékegységi alap, éppen vitában van, hogy ez megfelelő mérőszám-e, a
regionalizmussal foglalkozó tudományos és politikai és egyéb műhelyekben.
Úgyhogy ezzel óvatosan bánnék, legalábbis nagyon autentikus forrásokat kellene
megnézni, hogy merre fog menni a történet.

Harmadikként a szubszidiaritást írtam még föl. A szubszidiaritásnak van egy
Magyarországon bevett fölfogása, vagyis nem igazán arról van szó, hogy helyben kell
megvalósítani és megoldani a döntéseket minél nagyobb arányban, hanem ott kell
meghozni a döntést, ahol a kapacitás is megvan hozzá. Ezért van a lisszaboni
szerződés, már nem emlékszem, hányadik paragrafus melyik pontjában, ahol a
szubszidiaritásról szól, hogy az Európai Bizottság kompetenciájába utalandó ügyek a
szubszidiaritás elve alapján ott kell hogy eldőljenek, mert ott van rá kompetencia.

Ami a KAP vagy az EU 12-k kapcsán, ami az Európai Bizottság
kompetenciájába és a közös európai büdzsé kompetenciájába tartozó dolog, ezt is el
kellene választani attól, amikor tény és való, hogy ott helyben a helyi kocsmáros, a
helyi élelmiszerboltos és a helyi gazda ugyan már hozza össze a paprikás csirkének
valót, és ne az Auchanban vegye meg a brazil, halliszten termelt csirkemájat a falusi
vendéglős, aki aztán hungarian goulash vagy nem tudom milyen néven adja el - az is
egy másik szubszidiaritás.

Ezekről a kérdésekről akartam csak gondolatébresztésképpen szólni. Tehát
hogyha mi tudunk segíteni abban, hogy a közös nevezőt megtaláljuk, akkor mi
megtettük az első lépést, és ehhez várjuk a jelzést. Illetve ha visszajelzést kaphatnánk,
hogy ez a felvetés, hogy a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága és az EU
másik 11-e üljön le, és minél hamarabb hozza létre ezt a közös nevezőt, azt
köszönettel vennénk.

Elnézést, még 30 másodperc. A hét együttműködő szervezet részéről a
Magánerdő Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke is jelen van. Ennek az
állásfoglalásnak a 8. oldalán az ő pontjaik vannak. Ezt egy ponttal egészítenék majd
ki: hogy végül is az erdő az agráriumban egy kitörési pont lehet, a többit már látják
ebből a felsorolásból. Tudom, ez most így hirtelen, minden átmenet nélkül került ide
az asztalra, de nekem az a tisztem, hogy a közös állásfoglalás képviseletében a
résztvevőket is exponálnom kell.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Mi is köszönjük az előadást, jól képviselte a társszervezeteket, erről
biztosíthatom. És azt is meg tudom ígérni, hogy ezt az ön által megfogalmazott
javaslatot magam fogom a Mezőgazdasági bizottság elé vinni. A jövő héten
valószínűleg többször össze fog ülni a mezőgazdasági főbizottság, mert besűrűsödtek
a feladatok. Én azt hiszem, ez az előadás is hozott be újabb szempontokat a képbe.

Most egy további társadalmi szervezet vezetőjének szeretném megadni a szót,
dr. Magyar József elnök úrnak, aki az Agrárkutató Intézmények Országos
Szövetségét képviseli, és aki két-három percben kért szót, amit meg is adok.
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Dr. Magyar József (Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége)
DR. MAGYAR JÓZSEF (Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége):

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! Hölgyeim és Uraim! Az elnök úr már
bemutatott engem és a szövetségünket, amely húszéves igazság szerint, és a
tudomány területén működik. Én célzottan szeretnék hozzászólni, tehát nem a KAP
egészéhez, hanem a KAP-nak azon tartalmi részéhez, amit mi nagyon fontosnak
tartunk. De mielőtt erre egy pár mondattal rátérnék, szeretném jelezni, hogy ezzel
kapcsolatos javaslatunkat 8-9 oldalon eljuttattuk Font Sándor elnök úrnak, de
ugyanúgy Ángyán József úrnak is, aki a 2020-ig lévő stratégiai megvalósítás
dolgában fogalmaz meg célorientált tevékenységet. És ezt eljuttatom az elnök úrnak
is, ha igényt tart rá, és szívesen felajánlom az albizottságnak is, hogy hasznosíthassák.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. MAGYAR JÓZSEF (Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége):
Azzal szeretném kezdeni, hogy 2020-ig az EU egy jövőt építő és fenntartható
stratégiát kíván kialakítani főbb célkitűzései, szerkezete meg tartalmának a
megfogalmazásában. Megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett ennek a bevezető
része, amelyben hangsúlyozott célnak tekintette a tudásra és az innovációra alapuló
társadalom és a fenntartható gazdaság fejlesztését, amit megcélzott.

Miért mondom én ezt, és miért tartom ezt fontosnak? - és köszönöm a fiatal
kolléga felvetését. A főigazgató-helyettes úr is célzott bizonyos értelemben a
társadalmi innováció dolgára a szaktanácsadás, egyéb dolgában. A helyzetét
szeretném vázolni, azt a szomorút, ami van, és ennek a hazai megvalósítására a
következő időszakban szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy tengelyként majd
jelenjék meg a kutatás-fejlesztés és az innováció. Ha megnézzük, hogy mit célzott
meg az EU, hogy 2010-ig az EU GDP-átlagának 3 százalékát fordítsák kutatás-
fejlesztési feladatokra, ennek az alapja az innovációnak, a szellemi és a gazdasági
innovációnak a dolga, ami alatt az embereknek a szakmai tudását és a gazdaságban a
megújulást értem, legalább hogy a piacra való jutást vagy új piacok megszerzését érje
el a szellemi többlettermékkel. Hol tartunk mi ehhez képest? Itt kezdődik. Nézzék
meg - önök nagyon jól ismerik -, hogy az EU GDP-átlaga mennyi, nézzék meg, hogy
a hazai GDP-átlag mennyi, és akkor kezdjünk el számolni, hogy az EU GDP-átlaga
2010-ben 3 százalék, aztán nézzük meg a magyart… Hogy mondjam? Jelen
pillanatban olyan 2-2,1 körül van az EU-tagországoké, a miénk olyan 0,7 és 0,9
között van. Ha ezt még rontom a két EU-átlaggal, akkor…, már nem is akarom
mondani, hogy már a negyede. Ha ezen belül megnéztem az agrárterületet, akkor a
tizede. Elnézést, hogy ezt mondom, de körülbelül ez az agrárgazdaság kutatás-
fejlesztés-innovációjának a helyzete. 2003-ig - hogy mondjam - 80-85 százalékkal
csökkent még a tárca belső lehetősége is, ezt hozzá szeretném tenni. Tehát nagyon
szomorú és kritikus a helyzet.

Ha én a magyar agrártársadalmon szeretnék segíteni, és kitörési pontnak
tekintem, akkor mint ahogyan már megjelent egy anyagban, hogy a kutatás-fejlesztés
és innováció egy tengely legyen a vidékfejlesztés dolgában, akkor ennek a szellemi
innovációnak a dolgára mindenféleképpen oda kell figyelni.

Itt már jelzett a kolléga egy-két dolgot. Gondoljanak a genetikai alapokra, a
növénytermesztés, az állattenyésztés ökológiai környezetváltozással való
összefüggésére, hogy milyen tevékenységünk van, hogy megfelelő termés, alapanyag
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álljon a magyar agrártermelők rendelkezésére, akár a növénykertészet, akár az
állattenyésztés terén. Gondoljunk a vízhasznosulás hatékonyságának a javítására,
elosztására, az azzal kapcsolatos kutatáskísérleti fejlesztésekre és azok
technologizálása elterjesztésére! Én most csak egy-két fontos dolgot hangsúlyoztam,
a részletek meg a megalapozások igazság szerint benne vannak abban az anyagban.

Mit kellene tennünk? Már tavaly kezdeményeztük, és most is eljuttattam az
államtitkár úrhoz és a Mezőgazdasági bizottság elnökéhez is, hogy remélem, nem
szűnik meg az innovációsjárulék-befizetés, és azt is elmondanám, hogy miért: mert az
50 fő feletti vállalatoknak, illetve bizonyos összeghatár felett kell ezt fizetni, tehát a
kis- és mikrovállalkozások és az agrártermelők nem fizetik, de részesedhetnének
belőle, hogyha az agrártárca vagy az agrárszakmai bázis kezébe kerülne az
agrárgazdaság befizetése - hozzá szeretném tenni. Tehát erre irányul egy
törvénymódosítási javaslatunk. Ez már egy alapot adna ahhoz, hogy a hazai
forráskiegészítésünk meglegyen, és akkor ehhez jönne még az európai uniós program
szerkezete. Tehát a szakmai tudás nélkül lévő gazdálkodók, emberek folyamatos
megújítási készségére, képességére szükség van, e nélkül a magyar agrártársadalmi
versenyképessége nemhogy romlik, hanem lényegileg szinte…, tehát romlik. Ahhoz
pedig, hogy ez meglegyen, a szakmai tudást elő kell állítani, és ezt transzferálni kell a
gazdasági szervezetek, a tevékenységet végzők számára. Ehhez szeretném kérni azt,
amit egyszer már láttam az AKI-anyagban, hogy egy tengelyként ez jelenjen meg,
összefüggésben az Európai Unió alapcélkitűzéseivel.

Én tehát egy szakmaspecifikus összefüggést szerettem volna jelezni, és aki
igényt tart rá, hogy megkapja az albizottság anyagát, a jelen lévő albizottsági tagok,
képviselő urak, szervezetek, akkor én azt nagyon szívesen megküldöm. De az
Agrárfórumban, azt hiszem, most megjelenik egy agrármelléklet, annak a felvezető
cikke ezt tartalmazza elméletileg. Tehát mindenki számára hozzáférhetővé válik, és
figyelmükbe ajánlatnám, támogatást kérve, mert az agrártársadalmi és -gazdasági
tevékenység versenyképességét szeretnénk segíteni, és együttműködni mindenkivel.
Köszönöm a figyelmet és a meghallgatást.

ELNÖK: Én is köszönöm szépen az elhangzottakat.
Körülbelül annak az időnek a végére értünk, amit feltételesen bejelentettem,

de remélem, hogy a hosszú három óra után sem fogyott el még az a tűz, ami néhány
vitapontban itt kialakulni kezdett. Úgyhogy megnyitom a teret a vitának. (Jelzésre:)
Mindjárt van is egy jelentkezőnk, Ficsor Ádám képviselőtársam, a bizottság tagja
szeretne hozzászólni.

Hozzászólások, észrevételek
FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen

a szót. Először is azt szeretném megköszönni minden előadónak, hogy nagyon értékes
előadásokkal és értékes gondolatokkal valóban egy olyan árnyalt képet kaphattunk
arról, hogy mi a relatíve objektív magyar érdek, már amennyiben ilyen pénzügyi és
egyéb modellszámítások objektívnek tekinthetőek, mik a speciális, de önmagukban
legitim és fontos részérdekek, hogyan hangolhatóak ezek össze, és néhány mondatot
arról is hallottunk, hogy milyen realitás van ezeknek az érvényesítésére.

Nem nagyon tudok azzal a helyzettel mit kezdeni, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól nem hallhattunk álláspontot. Hosszan tudnék erről beszélni, de ezt
most kihagynám. Azonban pontosan emiatt azt viszont nagyon határozottan
szeretném kérni és javasolni, hogy amíg a parlamentnek ez a rendkívüli ülésszaka
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tart, július végéig mindenképpen legyen egy olyan ülés, ahova a Vidékfejlesztési
Minisztérium eljön, és elmondja az álláspontját. Mert ha amiatt nincsenek most itt,
mert technikai, időpont-egyeztetési nehézség volt, akkor ezen próbáljunk valahogy
túllendülni, fogunk alkalmazkodni Ángyán államtitkár úrhoz. Ha amiatt nincsenek itt,
merthogy nincs magyar álláspont, nincs kialakult álláspont, azt hiszem, ez azért nagy
probléma, hiszen a dolgok pörögnek előre, az időpontok olyan stációban vannak,
hogy muszáj július folyamán, nem azt mondom, hogy egy kiforrott, végleges, minden
ponton kodifikált magyar állásponttal rendelkezni, de egy olyan vitaalappal igen, ami
itt a bizottság és a szakma képviselőinek a kritikáját, véleményét kiállja; azt hiszem,
ez a minimum.

Engedjék meg, hogy kihagyjam a szövegemnek azokat a részeit, ami ilyen
eurokonform és európai szövegek lennének arról, hogy általában milyen fontos ez a
mezőgazdasági támogatás, és hogy akkor milyen közjavakat, milyen igazságossági és
egyéb szempontokat kell ebben feltüntetni, és inkább néhány gyakorlati kérdésre
hívjam fel a figyelmet, amelyek szerintem a valóságos sikerét fogják annak az
érdekérvényesítő munkának jelenteni, ami előttünk áll, nyilván első helyen a kormány
részéről, második helyen az Európai Parlament magyar képviselői részéről, a szakmai
szervezetek részéről, és ebben a sorban talán ezt az albizottságot is ide lehet sorolni.

Van egy alapkérdés, hogy mennyi pénz lesz EU szinten a Közös
Agrárpolitikára. Ha itt összeírtuk volna a csak ennél az asztalnál elhangzott
javaslatokat, hogy még mire kellene pénz, és egyébként figyelembe vennénk azt, amit
azt hiszem, Popp József mondott, de talán mások is említettek, hogy eközben meg az
alapszándék az, hogy csökkenjen az erre fordított összeg, és Morvai Krisztina
képviselő asszonynak egy optimista hangvételű előadása volt, amiből én már-már azt
gondoltam és azt véltem kiolvasni, hogy akár szinten is maradhat vagy akár
növekedhet is a Közös Agrárpolitikára fordított összeg, nekem minden információm,
minden tudásom, ami erre vonatkozik, az sokkal inkább abba az irányba mutat, hogy
itt valamekkora vágás lesz. A legeslegjobb eset a szinten maradás, de valószínűbb a
vágás. Ha vágás van a költségvetésből, és egyébként újabb és újabb célokat akarunk
betolni, hogy mondjam…, ez minimum nehéz szakpolitikai feladat, hogy ezt hogyan
fogjuk megoldani. Emiatt szerintem egy alapkérdés, hogy EU szinten milyen pénz
fog erre rendelkezésre állni. Itt nagyon instruktívnak tartom Udovecz Gábornak a
rövid, de annál velősebb hozzászólását, amikor is arra hívta fel a figyelmet, hogy
persze ilyen kérdésekben nem Magyarországnak kell élen járni, ez úgyis a nagyok
meccse; nekünk tudni kell, hogy hova állunk oda, ki mellé állunk, kit támogatunk.
Hiszen azt hiszem, nagyjából látjuk azt a tábort, amelyet nekünk ebben támogatni
kell. Ilyen értelemben az szerintem önmagában nem feltétlenül helyes és eredményes
megközelítés, ha mi a teljes álláspontunkat egy tábor mellett, akár az új tagállamok
mellett, akár a nagyobb agrárgazdasági potenciállal rendelkező országok mellett
akarnánk lecövekelni. Bizonyos kérdésekben egyikkel van közös érdekünk, más
kérdésekben másokkal van közös érdekünk.

A második ilyen kérdés, ami szerintem az egyik legfontosabb vagy talán a
legfontosabb kérdés a nap végén, merthogy azokat az egyébként nagyon támogatható
és szép célokat, amelyek itt az asztal körül elhangzottak, pénzből lehet megvalósítani,
az, hogy milyen is lesz az országok közötti forrásmegosztás. Ebben nem lehet eléggé
kiemelni azt, ami elhangzott az előadásban, hogy történelmi jogalapon - és akkor
legyen világos: nem egyéni gazdálkodói történelmi jogról, hanem országszintű
történelmi jogról beszélek - Magyarország alapvetően kedvezően tud kijönni. S ugyan
bemutattak itt egy modellt, a GDP-arányos elosztási formát, amiből baromi rosszul
jövünk ki, talán a legrosszabbul, de van ez a bizonyos Zahnt-jelentés, amely az
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úgynevezett winners and losers kategóriában, azt hiszem, nyolc vagy kilenc
különböző szcenáriót vizsgál meg. Tisztelettel szeretném jelenteni, hogy
Magyarország mind a nyolc szcenárióban a lúzerek között van, a lúzerségnek a
mértéke a kérdés; vannak 40-50 százalékos támogatásvesztések, és a legjobb
szcenárióban vagyunk talán mínusz 12 százalékon. Ebben nagyon sok szempontot
hoznak be, a Natura 2000 területek aránya, a biogazdálkodás részaránya, tehát sok-
sok szempont kapcsán modellezi, és különböző szcenáriókat állít fel. Magyarul, egy
szó mint száz: ez egy igazi kritikus kérdés, mert ha ne adj’ isten, egy nagyon rossz
forgatókönyv jön be, és általában EU szinten csökken a Közös Agrárpolitikára
fordítható költségvetés, és azon belül egy Magyarország számára kedvezőtlen
elosztási mechanizmus jön létre, ez a két negatív hatás együtt érdemben tudja
csökkenteni a mai szinthez képest is a magyarországi mezőgazdasági termelők
támogatását. Tehát ebben szerintem ezt alapkérdésnek kell tekintenünk, mert valóban,
ahogy elnök úr is utalt rá, sok ponton van véleménykülönbség az ágazat különböző
szereplői között, kvázi, hogy hogyan osszuk el azt a támogatást, szektorálisan,
szereplők mérete és sok minden más alapján, milyen célokra, de az legyen mindenki
számára egy alaptézis, hogy elsősorban azért kell hogy megküzdjünk, hogy legyen
forrás a mezőgazdaságra.

Ezen belül nagyon-nagyon veszélyes dolog az, ami társfinanszírozásban
történik. Én ma nehezen látom elkerülhetőnek a társfinanszírozást, őszintén szólva. A
nagy országoknak, a befizető országoknak érdeke az, hogy legyen relatíve magas
agrártámogatás; láttuk a németeket, a franciákat - miközben Magyarország átlagon
van, ők afölött vannak, tőlünk balra voltak -, ilyen értelemben az nem érdekük, hogy
alapvetően csökkenjen a mezőgazdasági támogatás, de nekik jobb, ha ebbe
valamilyen társfinanszírozás bejön, hiszen akkor nekik csak a saját gazdáiknak kell
fizetniük azt a magas támogatást, és nem kell a másik huszon-iksz országét fizetni.
Tehát ilyen értelemben a társfinanszírozást nagyon veszélyes kérdésnek tartom, de azt
hiszem, ebben konszenzus volt; én nem hallottam senkitől, hogy mást gondoltunk
volna. Ebben a magyar kormánynak nagyon határozottnak kell lenni.

Nem esett szó arról, vagy csak érintőlegesen, hogy a közvetlen kifizetéseken
keresztül akarunk-e üzemszerkezetet érintő változásokat elérni. Magyarul lesz-e felső
határa a támogatásoknak, degresszió, moduláció, kit és milyen mértékben fog
érinteni. Ebben az eddigi magyar álláspont az volt, hogy ilyenek ne legyenek; új
kormányálláspontot ezek szerint ebben még nem tudunk.

Azt helyes és jó törekvésnek tartom, ami AKI-modellként fog - remélem - az
európai köztudatba is bevonulni, majd később az európai joganyagba is, hogy a
közvetlen kifizetéseket és a második pillérnek a második tengelyét, most praktikusan
tehát a földhöz kötött kifizetéseket valamilyen módon integrálja, ezen keresztül
megvalósítva egy átalányt és arra vetít differenciált támogatást. Ha ez lenne, ebből
Magyarország tud jól kijönni, ebben lehet olyan modelleket felvázolni, amiből
Magyarország jól tud kijönni. Úgyhogy szerintem nekünk ez érdekünk.

Udovecz Gáborra utalok, akivel nagyon egyetértek abban, hogy meg kell
határozni azokat a szűk, de világos részterületeket, amiért Magyarország fog harcolni,
amihez persze kell ehhez is szövetségeseket találni, de amiért mi magunk fogunk
megharcolni.

Furcsának találom, hogy senkitől sem hallottam egy olyan kérdésnek a
felvetését, ami márpedig szerintem Magyarország számára alapvető lenne, hiszen a
volt agrárminiszternek a leghangsúlyosabb célkitűzése volt, de a bizottsági
meghallgatáson az új agrárminiszter is ezt a céljai közé sorolta: az állattenyésztés
támogatása… (Közbeszólások: Volt róla szó.) - bocsánat. De akkor eggyel
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továbbmennék: ebben szerintem lehet és kell speciális magyar érdekként felvetni,
hogy az, hogy a sertés-baromfi szektor nem támogatott, nem támogatható, csak
nagyon-nagyon minimális, sok áttételen keresztüli intervenciós rendszereken
keresztül kaphat támogatást, szerintem nem elfogadható. Ha azt mondjuk, hogy új
közös agrárpolitikát csinálunk - márpedig most erről beszélünk, és arról beszél egész
Európa, hogy nincsenek tabuk, és újranyitunk alapkérdéseket -, akkor szerintem
kifejezetten fel kell és fel lehet vetni a sertés- és baromfiágazatnak a mainál egy
szélesebb körű támogathatóságát, támogatását. Ez szerintem a magyar
agrárpolitikának egy célja kell hogy legyen.

A másik ilyen speciális magyar cél - és ebben megint csak Udovecz Gáborral
értek egyet -, hogy valamilyen kockázati mechanizmust be kell hozni. Hogy ez az
intervenciónak a megtartása, sőt visszahozatala, megerősítése-e, vagy valamilyen
biztosítás alapú rendszer-e, vagy a határidős ügyleteknek, tehát egy piaci alapról
levezetett, és annak a támogatása, annak az elterjesztése-e, ebben nyilván nagyon-
nagyon sok szempont lehet, de azt hiszem, ebben is speciális magyar érdekeket kell
képviselni.

A harmadik ilyen speciális magyar érdek véleményem szerint az, amiről az
európai diskurzusban érdemben van szó, ma itt közöttünk is elhangzott
versenyjogként, integrációként, más-más formában, de azt is világosan ki kell
mondani, hogy az élelmiszerláncon belüli erőviszonyok kiegyenlítése, újrarendezése
nem fog menni, ha ez nemzeti törekvés. Ebben az új kormánynak a nagyon határozott
kiállása több mint tiszteletreméltó és támogatandó, de hogyha ezt nemzeti
törekvésként akarja megvalósítani, akkor ez kudarcra van ítélve. Ha ezt valamilyen
értelemben európai kezdeményezéssé lehet tenni, hogy az áruházláncokkal szemben a
termelők szövetkezése, szövetsége erőpozícióba kerüljön, az szerintem nagyon fontos
lenne.

És akkor az utolsó mondat - mert még sok minden van felírva, de akkor a
kisebb jelentőségű dolgokat nem mondanám, azonban még egy nagyon fontos dolgot,
ami szintén elhangzott, megemlítenék, amivel arra szeretnék ráerősíteni, hogy ez még
egy sikerkritériuma annak, hogy a magyar agrárérdek-érvényesítés milyen lesz a
következő időszakban -: nincsen az rendben, hogy Európában sokkal szigorúbb
sztenderdeknek kell megfelelni, az ideérkező importtól ezt nem várjuk el, és
kompenzálni ezért nem kompenzálunk. Nagyon jók ezek a közjószámok, persze,
nagyon jó, hogyha közjavakat fogunk fizetni, de először azokat fizessük már ki, amit
már most rákényszerítünk a termelőkre; vagy ha ezt nem tesszük meg, akkor pedig a
kereskedelmi tárgyalásokban kell elérni azt, hogy az ideérkező importra is ugyanazok
a feltételek legyenek érvényesek. És ez nemcsak élelmiszerbiztonságot jelent, talán az
az egyik legfontosabb aspektusa, hanem nagyon sok minden mást is. (Az elnök
csenget.)

Szerintem ezek az agrárpolitika sikerkritériumai, ennek a bizottságnak is
annak érdekében kell dolgoznia, hogy ezekben az ügyekben legyen előrelépés, hogy
ezekben tudjon sikeres lenni a magyar agrárpolitika. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Mielőtt ez az ülés létrejött, volt egy pici aggodalom
afelől, hogy vajon meg tudjuk-e tartalommal tölteni - én azt hiszem, hogy nagyon jól
sikerül tartalommal megtöltenünk. Itt az látszik, hogy kicsordultunk az időkeretekből,
és még nagyon sok mindenkiben sok minden benne maradt.

Az államtitkár úrral kapcsolatban volt képviselőtársam részéről egy felvetés.
Az államtitkár úrral megbeszéltem ugyanazt, amit te javasoltál, hogy kifejezetten az ő
időbeosztásához igazodva fogjuk összehívni még a nyári ülésszakon belül az
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albizottság ülését, és én azt hiszem, hogy mivel akkor ő lesz az egyetlen és fő előadó -
arra természetesen mindenki ugyanúgy meghívást fog kapni, ugyanúgy nyilvános lesz
az ülés -, akkor esetleg azt a vitát, amit ma netán nem tudunk bezárni, folytatni tudjuk
majd.

Én azért mégis megkérdezném, hogy valakiben van-e még valami
mondanivaló. Az időnk láthatóan nagyon kifut. Talán elnézik nekem, hogy nem
állítottam le senkit igazán, csak szelíden próbáltam jelezgetni, mert mindenkinek a
mondandója nagyon fontos volt. Van-e valakiben valami olyan, ami nagyon benne
szorult, és amit szeretne ma, esetleg személyes megszólítottság vagy más okán
elmondani? (Jelzésre:) Igen, egy rövid időre akkor megadom majd a szót.

Ficsor Ádám képviselőtársam említette, hogy mit hiányol abban, ami nem
hangzott el. Nekem is volna egy ilyen dolog: a WTO-ról nagyon kevés szó esett.
Ficsor Ádám úr és Wirthné Móricz Zsuzsanna részéről volt egy ilyen felvetés, de én
azt hiszem, hogy a WTO-tárgyalások, a dohai forduló és mások figyelemmel kísérése
nélkül a Közös Agrárpolitikát nem fogjuk tudni behelyezni. Én tehát azt hiszem, hogy
a következő ülésen igyekszem majd erre vagy az előadó által vagy valamilyen más
módon erre naprakész információt hozni.

Hadd kérdezzem meg az AKI tisztelt jelen lévő vezetőit, hogy a WTO-val
kapcsolatban, esetleg az államtitkár úr előadása mellé egy két-három héten belül
létrejövő albizottsági ülésen a WTO-ról tudnátok-e behozni szempontokat. (Dr.
Udovecz Gábor bólogat.) Jó? Mert azzal talán egyetértetek, hogy mindaz, amiről ma
itt szó volt, a WTO-tárgyalások keretében kell hogy elhelyezzük valahogy, hiszen
egyébként csak hiú ábrándok maradnak.

Tehát van-e valakiben bennragadt hozzászólnivaló? (Jelzésre:) Popp
Józsefnek adnám meg először a szót, az ő kezét láttam először.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): (Hangosítás nélkül:)
Nagyon röviden kell Magyar Józsefnek reagálnom…

ELNÖK: A mikrofont kérem.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Kutató Intézet): …bárcsak
megvalósulhatna a K+F+I, az innováció, bárcsak megvalósulhatna az, hogy a KAP-
támogatáson belül a kutatási pénzeket leosztják tagországokra! Ezt a vitát lefolytattuk
az AKI-ban is, Udovecz Gábor egyébként ugyanezt javasolta: vagy az első tengely
keretében legyen intézkedés, és akkor oda K+F+I forrásokat tennék, de jelenleg a
Kutatási Főigazgatóság úgy gondolja, hogy ha nekik 7 milliárd euró helyett
21 milliárd euró áll rendelkezésre évente, néhány tagország ezt javasolja, akkor a
legjobb konzorciumok nyerik el az EU 27-ben. Összeállnak konzorciumok öt-hat
tagországból, és ilyenkor nagy kérdés, hogy az összes forrás hány százaléka jut
például Magyarországra. (Közbeszólás: El lehet képzelni!) Tehát azt valóban lehet
támogatni, de a Kutatási Főigazgatóság nem azt képviseli, hogy a kutatási forrásokat
szintén tagországokra leosszuk egy bizonyos formula alapján.

A másik megjegyzésem a vásárlóerő-paritáson mért GDP/fő. Tudjuk, hogy a
GDP a sebességet mutatja, nem az irányt. De valamennyi régi tagállam azt mondja,
hogy ha én 15-20 ezer eurót fizetek egy hektár földért, négyszer akkora földbérleti
díjat fizetek, mint az új tagállamokban, 7 euró minimálbért fizetek óránként a
mezőgazdaságban dolgozóknak, akkor hogyan lenne tisztességes ez a verseny a régi
és az új tagállamok között? Én úgy érzem, hogy nehéz megkerülni a GDP-kérdést, és
itt nem arról van szó, hogy megkerüljük, vagy nem. Arról van szó, hogy mekkora
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kilengést engedünk meg differenciálásban. Tehát ne GDP-arányos legyen az EU-
átlaghoz képest, hanem azt mondjuk, hogy maximum 15 százalék, 10 vagy
20 százalékban térhet el plusz vagy mínusz irányban, ugyanis nem nyelik le a régi
tagállamok azt, hogy nálunk 2 ezer euró egy hektár föld, náluk 20 ezer euró egy
hektár föld, munkabérköltség, s a többi.

És azért a sztenderdekkel, ami WTO-kérdés, egy kicsit óvatos lennék, amikor
úgy fogalmazunk, hogy harmadik országokból érkező termékekre vonatkozó
szabályozás. Én azt hiszem, hogy a Brazíliában, Argentínában, Új-Zélandon és
Ausztráliában extenzíven tartott szarvasmarhák teje és húsa talán boldogabb
állatokból származik, mint az Európában tartott szarvasmarhák tejterméke és húsa.
Egy kicsit vigyázzunk erre! Tehát nem mindegy, hogy melyik országról és milyen
termékről van szó, mert abban ők sokkal jobbak, mint mi vagyunk. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úré a szó és a vetítő.

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én is szeretném
megköszönni az előadók nagyon kimerítő hozzájárulását ahhoz, hogy ezt a napirendet
kellő alapossággal tudtuk körüljárni, azonban ha megengedik, akkor tényleg nem több
mint három percben igyekszek idehozni egy egészen más aspektust.

Hogy én mivel foglalkoztam eddig, azt talán kevesen ismerik, és ezt érdemes
elmondanom, csak hogy jobban érthető legyen, hogy miért hozom ezt ide. Én európai
parlamenti képviselő voltam az előző ciklusban, és a 2007-2013-as költségvetést
kialakító bizottságnak, a regionális fejlesztési bizottságnak és a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési bizottságnak voltam a tagja.

Ami miatt fontosnak tartom elmondani, amit el akarok mondani, az a
vidékfejlesztés helye a következő költségvetésben. Igazából sokan beszéltek róla, de
senkinek nem volt nagyon határozott állásfoglalása abba, hogy hova kerüljön a
vidékfejlesztés, a mezőgazdaságon kívüli vidékfejlesztés, tehát mint területfejlesztés.
Szerintem az, hogy milyen fejlődési lehetősége lesz az új tagországoknak és így
Magyarországnak is, abban kulcsszerepet tölt be az, hogy a vidékfejlesztés hol van, és
mennyire fontos európai uniós célkitűzés. Két diát szeretnék csak megmutatni nagyon
röviden, és javaslom, hogy most ne nyissuk ki ezt a vitát, egy következő alkalommal
viszont nézzük ezt meg.

Egy nagyon komplex dologgal nézünk szembe, ugyanis nemcsak a KAP-ot
reformálja meg az Unió, hanem a teljes költségvetését, és a teljes költségvetés
megreformálásában a KAP csak egy szelet, és nagyon fontos szelet, de látnunk kell a
többi tényezőt is, hogy mik vannak napirenden. Ugyanis főleg a válság után látszik,
hogy az Unió költségvetésének nincs nagyobb finanszírozási hajlandósága, mint
korábban volt. Tehát nem várható az, hogy 1 százaléknál nagyobb legyen a befizetés.
Ha a torta ugyanakkora, akkor azt kell máshogyan elvágni, máshogyan elosztani, mint
eddig.

Teljesen egyértelmű, hogy a tagállamok nagy része kutatás-fejlesztés,
innováció irányába akarja eltolni a költségvetést, és ez nem része a
felzárkóztatáspolitikának. Azon a dián az látszik, hogy ha ebbe az irányba megyünk
el, hogy a kutatás-fejlesztés, innováció lesz a hangsúlyosabb terület, a mezőgazdaság
visszaszorul, a kohéziós politika és ott a kifejezetten elmaradott térségek
felzárkóztatása visszaszorul, valamint bejön a közös energiapolitika - ami
gyakorlatilag eldöntött dolog, hogy be kell jöjjön közös finanszírozású politikaként -,
migráció, öregedés, s a többi, nem mennék bele a részletekbe, akkor 2030-ra egy
ilyen fejlődési szcenárió képzelhető el a kutatók szerint: a sárga térség a gyorsan
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fejlődő, az a kékes-feketés az iparilag is elmaradó, a zöld pedig, minél sötétebb zöld,
annál inkább elvidékiesedő, elmaradó terület. Magyarország kékes-zöldes, egy kis
sárga pöttyel középen, ez Budapest. Tehát az, ami jelenleg az Európai Unióban zajlik,
aminek egy kis részéről, elfogadva a teljes képet, egy kis részletéről beszélünk csak
most, az ezt a fejlődési képet hozza.

Ha a felzárkóztatás és kiegyenlítés lenne a fő mozgatóereje a következő
költségvetés megtervezésének, akkor viszont egy ilyen jellegű 2030-as szcenáriót
láthatnánk, ahol sehol sincsenek nagyon markáns fejlődési központok, viszont hazánk
és általában az újonnan csatlakozott országok föl tudnak zárkózni nagyjából az
európai mainstreamhez; az ország nagy része ennek a kifejezetten gyorsan fejlődő
részébe tud becsatlakozni, és a vidékünk olyan halványzöld. Tehát igazából nem
folytatódik a markáns lemaradás, hanem egy lassabb fölzárkózás következik be, és
nemcsak Budapest lesz fejlődési tengely, hanem az ország nagyobbik része a Pólus-
programok összekapcsolásával gyorsabban fejlődő, iparilag is fejlődő térség tud
lenni.

Ma a kohéziós politikán belül a leginkább elfogadott nézet a lipcsei charta;
Magyarország ezt a chartát támogatja. A lipcsei charta nem másról szól, mint az első
szcenárióról: tehát kifejezetten a fejlődési központokat akarja támogatni. Ha a
vidékfejlesztést bent hagyjuk, tehát a mezőgazdaságon kívüli vidékfejlesztést nem
tesszük át a kohéziós politikába, véleményem szerint, hanem hagyjuk az egyébként
várhatóan kisebb költségvetéssel rendelkező agrárpolitika részeként, akkor azzal a
hosszú távú leszakadását tudjuk csak biztosítani a magyar vidéknek.

Érdemes ezt a témát ebből a szempontból is legközelebb körüljárni, csak
gondolatébresztőként most ezt a két diát meg akartam mutatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Én is azt gondolom, hogy ezt a következő albizottsági
ülésre behoznánk. Most azonban van-e arra mód, hogy ezeket a diákat megkapjuk?
Mert az elhangzottak szó szerint meg fognak jelenni a jegyzőkönyvben, de ha a diákat
is megkapjuk hozzá, akkor illusztrálni is tudjuk. (Harangozó Gábor: Természetesen.)
Köszönjük szépen.

A Hangya Együttműködéstől dr. Szabó Zoltán kért szót.

DR. SZABÓ ZOLTÁN (Hangya Együttműködés): Itt tulajdonképpen elég
komoly vita volt az intervenció jövőbeni fennmaradásával kapcsolatban. Én magam
utaltam arra, de az Agrya képviselője ki is mondta, hogy vannak más eszközök
alapvetően azokra a tulajdonképpeni kríziskezelési helyzetekre, hiszen alapvetően a
biztonsági hálót jelenti a gazda számára az intervenció; nevezhetjük biztonsági
hálónak, nevezhetjük jövedelembiztosítéknak, sok mindennek.

Mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt keveredett
alkalmasint az a kérdés, hogy a kettő együtt lehetne-e. Szeretném hangsúlyozni, hogy
szerintem a kettő együtt nem lehet, mert vagy az egyik, vagy a másik eljárási rendszer
van. S amit Ficsor képviselő úr felvetett, nevezetesen hogy mondjuk, a sertés-baromfi
ágazatot felhozzuk, az csak abban az esetben lehetséges, ha intervencióról már nem
fogunk beszélni, hanem kizárólag egy más típusú biztonsági hálóról, ami azon az
amerikai-kanadai rendszeren alapul, aminek nyilván vannak pénzügyi tervezési
gondjai, de azt is el lehet mondani, hogy lehet, hogy vannak pénzügyi tervezési
előnyei, mert egyes években, amikor nincs rá szükség, akkor adott körülmények
között tartalék is képződhet. Tekintetbe véve, hogy ez az egész vita pénzügyi vita, ezt
is érdemes valamilyen módon felhasználni a továbbiakban az EU-egyeztetések során.
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A másik kérdéskör, ami a differenciálás kérdéseit illeti, a flat rate melletti
további differenciálási szempont. Néhány dolgot szeretnék felvetni. Én azt mondom,
hogy alapvetően az ökológiailag indokolt terhelés mértéke az országok közötti
differenciálásnak egy fontos eleme lehet. A másik, ami tulajdonképpen még
lényegesebbnek tűnik: az üzemi fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás. A magyar
bank- és pénzvilág helyzete össze sem hasonlítható, kamatlábakkal és egyebekkel, a
nyugat-európai fejlett országok hasonló intézményeivel. Ez nagyon lényeges kérdés,
hiszen ez lényegében meghatározza, vajon van-e következő évi termeléssel
kapcsolatos jövedelembiztonság.

A harmadik, amit képviselő úr az előbb itt szóba hozott, hogy úgy tűnik,
vannak, akik a kohéziót nem akarják elősegíteni. De én úgy hiszem, a kohézió
elősegítése fontos érv lehet majd a differenciálási kategóriák meghatározása során.

S természetesen nekünk is van egy írásos anyagunk, azt át tudjuk majd adni a
bizottság számára. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tessék parancsolni!

MAKAY GYÖRGY (Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és
Kereskedők Szövetsége): Köszönöm szépen, elnök úr. Makay György vagyok, a
Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének
képviseletében.

A vitában elhangzottak kapcsán egy szűkebb témában, az élelmiszer-biztonság
kérdéséhez és az állattenyésztéshez szeretnék kapcsolódni. Többen javasolták, hogy
az importoknál az élelmiszer-biztonsági szempontok érdekében hatékonyabb
vizsgálatokra, egyebekre volna szükség, hogy ők is feleljenek meg azoknak a
szabályoknak, amelyek az Európai Unióban érvényesülnek. Sajnálattal kell
közölnöm, hogy ezzel egyetértve, rengeteg olyan szabály van, amit semmilyen
vizsgálattal nem lehet kimutatni, például azt, hogy állatjóléti körülmények kapcsán
mit csináltak, hány tojótyúk volt hány négyzetméteren, és a többi, hadd ne soroljam.
Tehát ma, az a meggyőződésünk, olyan versenyhátrányban vagyunk az
állattenyésztésben és a takarmányozásban többek között azért, mert olyan szabályokat
tartunk be, amit nem óhajtunk vitatni, hogy ezek okszerűek-e - de megengedhetjük-e
magunknak? Tudjuk jól, a lakásunkban is sokkal jobb körülményeket lehetne
teremteni magunknak, de vajon megengedhetjük-e magunknak? Úgy tartom, hogy az
Európai Unió olyan szabályok sorozatát hozza, amelyeket ma lehet, hogy célszerű, és
egyéni ízlés, hogy ki mennyire tartja fontosnak, de nem engedhetjük meg magunknak.
Ezeket nem tudjuk előírni mások számára, ezeket a fajta versenykiegyenlítési célokat
nem tudjuk kihasználni, nem tudjuk azt mondani, hogy majd akkor importálunk
tőletek, ha… Például a GMO kérdése, ami nagyon neuralgikus vitakérdés:
genetikailag módosított növényt evett-e az az állat, amit behozunk, azt ember ki nem
mutatja. Ma a tudomány állása szerint, a jelenlegi vizsgálati eszközökkel kimutatható
változások nincsenek. Akkor ezzel mit kezdünk?

Az állattenyésztéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, régi probléma, és
különösen ebben az aspektusban az, hogy a sertés- és baromfiállomány ma a
versenyágazatba van utalva, és azt mondják, versenyezzetek ugyanúgy, mint bárki
más. Az előbb elmondottak azt mondatják, hogy ez képtelenség, így nem lehet
versenyezni, ha az egyik kezünk meg van kötve. Tehát azt mondjuk: nem vitatjuk azt,
hogy az Unió ilyen szabályokat akar, viszont engedhessük ezt meg magunknak, tehát
akkor pénzügyileg legyen valamilyen kompenzációja ennek a dolognak, és emiatt az
egész állattenyésztés ne kerüljön versenyhátrányba. Ennélfogva megfontolandó, hogy
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ez a növénytermesztés-centrikus támogatás, ami kicsi top upos állattenyésztési
elemeket is tartalmazott, szerintünk ez nem fenntartható.

És még egy általánossági kérdés: kérem szépen, az egy teljesen rossz
alapállás, hogyha abból indulunk ki, hogy az Európai Unió csökkentse a
költségvetésén belül a mezőgazdaság támogatását. Ezt szerintem egy olyan ország,
mint Magyarország, alapállásban sem fogadhatja el. Nem demagógia, de a római
szerződés azért született úgy meg, mert Európa élelmiszerhiányos volt, Hollandiában
éheztek az emberek, és a fagyott krumplit ették. Ezt Európa elfelejtette. Ma
kényelmes helyzetben vagyunk, mert van élelmiszer - ma még. De van egy
urbanizáció, és a fiatalok nemcsak azért nem mennek vidékre, mert nem kapnak
ilyen-olyan támogatást, hanem mert általában városban akar élni az emberek egy
része, kényelemben, és nem szerény jövedelmi körülmények között. Kérem szépen, a
mezőgazdaságban, az alapvető élelmiszercikkekben ma a jövedelemtermelő képesség
töredéke, mint másban, bármi másba kezd az ember, több pénzt lehet vele keresni.
Nem Magyarországon, Európa-szerte. Most Európa be akarja hunyni a szemét,
szépelegni akarunk? Csináljunk mindenféle olyan extradolgot, amiről egy amerikai
farmer nem is álmodik, és helyette ezt csináljuk úgy, hogy csökkentjük a
támogatásokat, kevesebb pénzből… Ez a csoda kategóriája. Ez nem fog sikerülni.

Azt mondom tehát, hogy nem lehet ezt a támogatási tömeget nem lehet
csökkenteni, meg kell vizsgálni, hogy miket engedhetünk meg magunknak, és ma, a
válságkörülmények között nem ugyanazt engedhetjük meg magunknak, mint akár pár
évvel ezelőtt, tehát stratégiailag is végig kell gondolni, hogy milyen biztonságokat,
egyebeket tudunk csinálni, milyenek a prioritások. Használjuk fel ezt a pénztömeget
okszerűbben, és az álmodozásról lépjünk le egy kicsit, és mondjuk azt, hogy
lassítsunk le, és azokban a szabályokban akár vissza is lehet lépni az állatjólét,
egyebek területén. Szalmonellamentesítés. Ma Magyarországon felborítunk egy
ágazatot, azért, mert nem mondjuk meg a háziasszonynak, hogy, kérem szépen,
forralva kell valamit megenni. De a takarmányra is lehetne példát mondani: ma ott
tartunk, hogy a takarmányozási rendeletek az EU-ban szigorúbbak, mint az
élelmiszerrel kapcsolatosak. Egy takarmánynál nekem meg kell mondanom, hogy
miből áll, ha a kuncsaft kéri, ki kell neki írnom százalékosan, egy élelmiszernél meg
azt mondják, hogy lehet, hogy van benne ez is, az is, mindenki tudja, milyen az
élelmiszerjelölés. Tehát teljesen - elnézést kérek! - megbolondultunk, a
takarmányosoknak a szakmai irányító lobbija ma erősebb, mint az élelmiszereseké,
pillanatnyilag állatnak sokkal biztonságosabb lenni az Unió országaiban, mint
embernek. (Derültség. - Közbeszólás: Az biztos! Így is van!) Köszönöm szépen.
(Közbeszólások. - Derültség.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. A támogatások csökkentéséről, én azt hiszem,
senki nem beszélt, tehát abban minden hozzászóló egységes volt, hogy azt meg
kellene őrizni. Itt a belső arányok legitimitása merült fel, és az arányok
átrendeződéséről volt szó, ami talán magyar szempontból is napirenden maradhat.
Ugyanakkor viszont amit a harmadik világból bejövő árukkal szemben támasztott
követelményeket illeti, én azt hiszem, hogy a WTO különböző dobozaiban van arra
mód, hogy ezeket érvényesíthesse az Európai Unió és így Magyarország. Ez nyilván
egy értelmes javaslat lenne, vagy akár a magyar álláspont stratégiai pontjainál ezt
biztosan lehetne szerepeltetni, mert miközben a vámtarifákat csökkenteni
szándékozik a WTO, ugyanakkor ezekkel a feltételekkel, ha ezek jól ki vannak
dolgozva, lehetne az európai piacokat.
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Hány hozzászóló van még? Mert kettőnél többnek nem fogom tudni megadni
a szót. (Derültség.) Ki szeretne még szólni? (Jelzésre:) Egy. Nagyon köszönjük.
Akkor egy hozzászólónk van még.

TÓTH ISTVÁN (MOSZ): Köszönöm szépen. Részben arra való reagálással,
hogy az általam mondott, harmadik országokból bejövő áruk szabályozásával
kapcsolatos felvetésemmel összefüggésben két választ kaptam - egyet Popp Józseftől,
egyet Makay úrtól -, szeretném elmondani, hogy a mai naptól érvényes
Németországban az a beszállítási szabályozás, amely kizárja, hogy erdőirtáson,
bányarekultivációs területeken termelt alapanyagot, biodízelt, illetve bioetanolt
Németországban felhasználhassanak vagy tovább feldolgozhassanak. Ha az Unión
belül egy ország meg tudja ezt tenni, és megfelel a WTO előírásainak, és megköveteli
a mai naptól kezdve a magyar termelőtől minden egyes szállítmányhoz ezt az
igazolást, akkor azt gondolom, hogy amikor a magyar kormány megfogalmazza az
Európai Unió felé a szabályozásokat, nyugodtan léphet arra az útra, hogy ilyen
szabályozásokat alkalmazzon az egész Európai Unió, ne csak Németország. Ez a
mezőgazdasági termelők érdekében áll. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Igen, a bioüzemanyagok kérdése ma nem került
terítékre, tehát bőven van még munkánk a jövőre nézve. Én arról biztosíthatom
önöket, hogy három héten belül újra össze fog jönni az albizottság, folytatva a nyitva
maradt kérdéseket - az államtitkár úrhoz fogjuk igazítani ezt az ülést -, és a
bizottságon belül majd különböző kis részkonzultációkkal, esetleg további fontos
napirendi pontokat fogunk majd felvenni, Katikát pedig megkérjük, hogy akkor ennek
az előkészítésében, szervezésében vegyen részt.

Köszönöm szépen a megjelenést és az aktív részvételt. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 36 perc)

Varga Géza
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Molnár Emese és Prin Andrea


