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(Az ülés kezdetének időpontja:9 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

VARGA GÉZA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Azért, hogy kihasználjuk a délelőttöt, megkezdenénk az ülésünket. Tisztelettel
köszöntöm a megjelenteket, különös tekintettel az államtitkár úrra és a kormány, a
minisztérium tisztelt képviselőire. De ugyanilyen megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm
a civileket, az érdekvédelmi szervezeteket és természetesen a bizottság tagjait. Az
Agrárgazdasági Tanács jelen lévő két tagját is külön üdvözlöm. Azt hiszem, hogy minden
fontos személy itt van, aki a közös agrárpolitika folyamatában érdeket és részt tud venni.

Elnöki bevezető

Az albizottság, a közös agrárpolitikai albizottság a feladatának megfelelően segít,
bedolgozik a mezőgazdasági főbizottságnak. A főbizottságban a múlt héten tartottunk ülést,
amelyen megismertük a kormány álláspontját a Dacian Cioloş úr november 18-ai közleménye
kapcsán, az volt gyakorlatilag a vitaanyag. Ezt a közleményt, ha jól tudom, ma minden
meghívott megkapta a titkárságtól; aki esetleg nem, az Zsuzsikától, Katikától még kérheti. Ez
a dokumentum az, amivel megindult az a vita, amelynek várhatóan jövő június magasságában
lesz vége a bizottság ütemezési tervei szerint, ami azt jelenti, hogy akkor ők a közös bizottsági
álláspontot ki fogják alakítani, reméljük, hogy addigra a 2013-2020-as periódus költségvetési
vitája is előrehaladott lesz, és tudni fogjuk, hogy mi az, amiről a közös agrárpolitika keretein
belül beszélünk.

A mai napon természetesen az államtitkár úr lesz az első hozzászólónk, felszólalónk,
aki ismerteti a kormány jelenlegi álláspontját, hangsúlyozva azt, hogy itt egy vitáról van szó,
tehát feltehetően nem egy végleges valamit fogunk hallani. Popp József úr az Agrárgazdasági
Tanács álláspontját fogja tudni ismertetni. Professzor dr. Hajas Pál, aki az Agrárgazdasági
Tanács másik tagja, talán vidékfejlesztési szempontból ha tájékoztatna minket, és jeleztük azt,
hogy aki a civilek, érdekvédelmi szervezetek jelen lévő tagjai közül szeretne külön
hozzászólni, nekik is megadnánk a szót. Írásban ketten jelentették be, hogy szeretnének
hozzászólni és a saját álláspontjukat elmondani. Aki nem jelentkezett be, természetesen az is
kap szót, azok esetében egy picit rövidebbre fogjuk venni az időt.

Az volna a cél ma délelőtt, hogy ténylegesen lássuk minden érdekelt véleményét, hogy
egymás véleményét meghallgatva és megtermékenyítve tudjunk utána egy olyan közös
álláspontot kialakítani, amely az ország számára megfelelő elsősorban. Itt két lépcsőben kell
gondolkodnunk: hogy mi a jó, a 27-ek közül milyen pozíciót kellene hogy elfoglaljunk, és
ezért a pozíciónkért természetesen minden szempontból közösen kellene küzdenünk, de hogy
az egyes ágazatoknak mi a mozgástere a megszerzett, minél nagyobb tortaszeletből, amit az
ország számára meg tudunk szerezni, az egy további vita tárgya, és a lehetőségek keretein
belül történő vitával fog kialakulni. Ezt a folyamatot kezdenénk most meg. Arra kérem a
jelenlévőket, a kormány képviselőjét, az Agrárgazdasági Tanács és a civil szervezetek
képviselőit, hogy akkor kísérjék figyelemmel a közös agrárpolitikai albizottság munkáját. Mi
ezzel szeretnénk hozzájárulni ehhez a folyamathoz, hogy az Országgyűlés, a kormány és a
civilek között mindig fórumot teremtünk ebben az albizottságban. Köszönöm szépen.

Ezután átadnám a szót az államtitkár úrnak, hogy tartsa meg beszámolóját. Köszönöm.
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Dr. Ángyán József (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Kedves
Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Én
köszönöm a lehetőséget, hogy szót válthatunk erről a nagyon fontos témakörről.
Tulajdonképpen a közös agrárpolitika az egyetlen igazán közös politika, amely alapvetően
meghatározza a hazai viszonyainkat. A szuverenitásunkat - lehet így is fogalmazni - a
legnagyobb mértékben az agrár-, vidékpolitika területén adtuk fel, annak fejében, hogy az
Európai Közösség által nyújtott előnyöket élvezzük. Tehát a közös agrárpolitika reformja
vagy átalakítása alapvetően meghatározza egyrészt a mozgásterünket, másrészt pedig a
lehetőségeinket is, hogy milyen módon tudunk vagy nem tudunk élni azokkal a
lehetőségekkel, amelyeket az Európai Közösség közös agrárpolitikája nyújt.

Az első hivatalos dokumentum - bár előzetesen sokféle anyag, vitaanyag napvilágot
látott már, és különböző körökben viták folytak a közös agrárpolitika reformjáról -, ez a
bizonyos közlemény, amelyről most is beszélünk, november 18-án látott napvilágot. Kérem
tehát, vegyétek figyelembe, hogy összesen három hét telt el azóta, és így valóban - ahogy az
elnök úr is mondta - egy vitafázisban vagyunk a tekintetben, hogy milyen módon értékeljük a
közös agrárpolitika e dokumentumból látható irányait, és főleg a tekintetben, hogy milyen
tárgyalási pozíciót alakítsunk ki. Illetve azt is mérlegelnünk kell, hogy soros elnökként a
mozgástér nyilván más, mint hogyha nem Magyarország a soros elnök az Európai
Közösségben, nyilván nem lehet olyan direkt módon a saját egyéni érdekeinket érvényesíteni,
de nyilvánvaló a törekvés, hogy azokat a témákat hozzuk szóba, amelyek bennünket
elsősorban érintenek. És persze a megfelelő eszközökkel finoman terelgetni kell a közös
agrárpolitika alakítását is abba az irányba, ami számunkra kedvező.

Maga a közlemény, azt hiszem, ismert, tehát a részletes ismertetésére én nem térnék
ki, annál is inkább, mert Popp József igazgató úrék az AKI-ból - ő az Agrárgazdasági
Tanácsnak is tagja - készítettek egy részletes elemzést ezzel kapcsolatban, ő be fogja mutatni
ennek az elemzésnek az eredményeit is, és részletekre is kitér. Én néhány kulcspontot
szeretnék kiemelni. Négy kérdéskört szeretnék vitaindítóként szóba hozni, és főleg azért
vagyok itt, mert szeretném megtudni a jelen lévők véleményét ezekkel a kulcspontokkal,
kulcskérdésekkel kapcsolatban.

Az első ilyen kulcskérdés az irány, a tartalom, hogy vajon az a fő irány, amit ez a
dokumentum jelez, az a saját nemzeti törekvéseinkkel, különösen a mostani kormány
törekvéseivel összhangban van-e vagy sem, tehát tudjuk-e használni ezt az eszközrendszert
annak az új agrár-, vidék-, környezetpolitikának a kialakításában, amit a kormány
meghirdetett, ami tehát azt mondja, hogy egy minőségi mezőgazdaságot akarunk, egészséges,
biztonságos élelmiszert akarunk előállítani, ami azt mondja, hogy a természeti erőforrásokat
fenn kell tartanunk, a mezőgazdaság környezeti funkcióit meg kell erősítenünk, tehát olyan
mezőgazdaságot szeretnénk, amely a környezeti egyensúlyt is fenntartja, ahogy a tájakat, az
ivóvízbázisokat, az élővilágot, talajaink termékenységét is. És harmadik pillérként, de nem
utolsósorban olyan rendszereket szeretnénk elterjeszteni, amelyekben sok ember munkát,
megélhetést talál. Ez az együttes a kis-, közepes családi gazdasági modellre épülne, tehát ez
az alapja, mint ahogy ez Nyugat-Európában is vagy Európa - mondjuk így: - más történelmű,
boldogabb vidékein ez mindig is így volt, és nálunk is így volt a két világháború között és azt
követően is egy bizonyos ideig. Tehát a kis-, közepes családi gazdaságokra épül itt nem
részletezendő okok miatt - több helyen kifejtettük már, hogy miért gondoljuk, hogy ez a
modell a megfelelő -, és arra épül, hogy ezeknek a gazdaságoknak a piaci pozícióit úgy
javítsuk, hogy az összefogásukat erősítsük, vagyis amikor a piaccal kapcsolatba kerülnek,
tehát beszereznek vagy később feldolgoznak, értékesítenek, piacra visznek, akkor kellő erővel
tudjanak ezen a piacon megjelenni. Nem a termelésben kell tehát a méretökonómia szerint a
maximális méreteket kialakítani meggyőződésünk szerint, ha ezeket a járulékos és nem
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kevésbé fontos teljesítményeket is elvárjuk a mezőgazdaságtól, hanem a piaci kapcsolatokban
kell ezt megvalósítani, tehát, ha tetszik, a szövetkezés alapkritérium egy ilyen modell sikeres
működtetésében.

Ebből a szempontból szeretnék kiemelni néhány elemet, hogy vajon erősíti-e ezt a
koncepciót vagy nem. Azt is hozzáteszem persze, hogy egy ilyen első dokumentum - és erről
különböző körökben már szót váltottunk - kellőképpen homályos ahhoz, hogy teret hagyjon a
tárgyalásoknak. Biztos megállapítottátok ti is, hogy ez mondjuk egy gumiközlemény, amely
sok irányba tágítható, ami egyébként nem baj, mert 27 államnak az érdekeit, különböző
érdekcsoportok érdekeit kell majd egy közös politikában egyesíteni, tehát kiindulásképpen
nyilván megfelel. Bár a különböző előzetes konzultációkat, állásfoglalásokat, a V4-ek
véleményét, a lengyel kezdeményezést és egyebeket, a német, francia elképzeléseket nyilván
figyelembe vette ez az előterjesztés, de látható, hogy ezek az elképzelések nem mindenben
esnek egybe, így azután a bizottság is kellő óvatossággal fogalmazott meg egy első kiindulási,
tárgyalási anyagot. Nem kis feladatunk lesz éppen ezért az elkövetkező fél évben, hogy egy
olyan konszenzust tudjunk teremteni, amelynek a végén egy olyan iránymutatást tudjunk
elfogadtatni - és ez az ambíciónk az elnökség végére -, amely meghatározza a fő irányt, és
aztán a részletek kidolgozása azt követően kerülhet sorra.

Miután a támogatási rendszer mindig az, amin keresztül az értékrendet le lehet mérni,
én nem a deklarációkat szeretném idehozni, bár a célok megfogalmazása, hogyha
végignézzük az itteni célmeghatározást, nagyjából megfelel azoknak a céloknak, amiket itt mi
a saját programunk mentén, és azt hiszem, elég széles társadalmi konszenzussal
megfogalmaztunk. A támogatási rendszer néhány elemét szeretném itt kiemelni.

Az első pillérnél jelentkeznek a jelentős változások, ahogy én látom, vagy ott van a
leginkább érzékelhető változás és koncepcionális váltás is. Ez nekem azt az üzenetet
hordozza, bár erről jó vitát folytatni, hogy mintha az első pillér is kezdene a mit és mennyitől
a hogyan felé közeledni. Eddig nemigen voltak ilyen korlátok, különösen az első időszakban
az első pilléren arról szólt a történet, hogy ha valaki egy adott növénycsoportot termel, egy
bizonyos termékszintig megkapja normatív módon, referenciahozam alapján,
referenciaterületre, automatizmusokkal a támogatást. Aztán amikor a keresztmegfeleltetés
bejött, akkor megjelent itt a környezeti elem, és azt mondta, hogy: na jó-jó, de azért bizonyos
feltételeket teljesítened kell, tehát megjelent először a hogyan kérdése is. És azt hiszem, hogy
abból a szempontból, amit mi itt szeretnénk a mezőgazdasággal, a hogyan kérdése legalább
annyira fontos, mint hogy mit és mennyit, különösen ha a támogatások oldaláról nézzük a
dolgot.

Ennek megfelelően többrétegű a támogatási javaslat az első pillérre. Van egy
alaptámogatás - mindjárt itt érdemes megállni. Ez nagyjából ennek a normatív támogatásnak
felelne meg. Itt érdemes megállni, hogy ez vajon hogyan érint bennünket, milyen szinteket
érhet el, és mindjárt idehoznám azt a problémát, amely ehhez az alaptámogatáshoz
kapcsolódik, és ami nem probléma, hanem amit én a magam részéről örömmel állapítottam
meg: a felső határ kérdése, a támogatási felső határ kérdése. Ha kis-, közepes családi
gazdaságokról beszélünk, akkor elképzelhetetlen, hogy dél-amerikai típusú, több ezer
hektáros gazdaságoknak lineárisan ugyanazt a támogatást adjuk. Azért is hozom ezt ide, mert
nem új keletű ez az elképzelésünk, már a 2005-ös gazdademonstrációs megállapodásban, amit
az akkori kormánnyal aláírtunk, benne volt ennek a degressziónak a kérdése, vagyis hogy a
méret növekedésével arányosan vagy nem arányosan, de valamilyen mértékben korlátozni
kell a kifizetést a közpénzekből. A logika az, hogy a nagy azért lett nagy, hogy
hatékonyabban működjön, ha hatékonyabban működik, közpénzre nincs szüksége. A
hátrányokat kell közpénzből kiegyenlíteni, hogy fenn tudjuk tartani azokat a kisebbeket,
amelyek ezen a piacon, ha ráengedjük a szabad piacot, eltűnnek. És társadalom érdek fűződik
ahhoz, hogy ezt fenntartsuk, ehhez a modellhez, amit elmondtam.
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Az AKI készített egy érdekes és számomra nagyon tanulságos összeállítást, hogy
vajon ha ez az alaptámogatás bizonyos szinteket elér… Nem tudjuk még, hogy hol áll majd ez
be, mert ez is egy vitakérdés, hogy mennyi lesz ez a támogatás, itt alkudozás folyik az
országok között, amelyek utólag jöttek és amelyek benn vannak, hogyan tudnak megegyezni
abban, hogy mi lesz az a támogatás, de itt három forgatókönyv van, és ezeket azért
idehoznám, mert ezek érdekes, tanulságos adatokat tartalmaznak. Három ilyen szinttel
számol: 260 euró/hektár, ez a támogatási szint, és mi lenne ennek a hatása. Aztán számol egy
200 eurós támogatási szinttel és egy 150 eurós támogatási szinttel. Szeretnék itt ilyen
tanulságos adatokat mondani. Most készült az agrárösszeírás, tehát majd meglátjuk, hogy
ténylegesen hány szereplő van, de maradjunk mondjuk a regisztrált gazdaságoknál, tehát
annál a száznyolcvan-egynéhányezer gazdaságnál, amely élethivatásszerűen, támogatást
igénybe véve regisztráltatja magát, és ebből él alapvetően.

Támogatási szintenként határozza meg. Az az elképzelés, hogy bizonyos összeg fölött
nem adna az Európai Közösség támogatást, legalábbis most egy ilyen felvetés szerepel erre a
támogatásra. Ha ezt 100 ezer eurónál húzzuk meg, tehát ha egy gazdaságra 100 ezer euró
fölött nem fizet az Európai Közösség - a mostani moduláció 3 kategóriával dolgozik: az 5 ezer
euró, az 500 ezer euró és a 100 ezer euró fölöttiekkel, tehát nem irreális ez a 100 ezres szám
sem -, tehát ha itt húzzuk meg, és 260 euró a támogatási összeg hektáronként, akkor ez a
385 hektáros határt jelenti, ameddig adna. Ugyanennél a 100 ezer eurónál ha 200 eurós ez a
támogatás, akkor 500 hektáros területig adna alaptámogatást. És hogyha 150 euró - és
valószínűleg inkább e felé tendál, tehát nem gondolom, hogy az alaptámogatás 260 euró
lenne, de legyen, annál jobb -, akkor pedig 667 hektár, ami fölött megszűnne a támogatás. Ez
azért jól orientál.

Most nézzük, hogy hány darabszám tartozik ehhez, tehát hány gazdaság van a
száznyolcvan-egynéhányezerből, amely érintett ebben a dologban. Hogyha a 100 ezer eurós
határt nézzük, a 260 eurónál ez 385 hektár fölötti, ma 1533 ilyen gazdaság van, tehát
1533 gazdaság. 500 hektár fölötti, ami a 200 euróshoz tartozik, 1230 gazdaság. És a 100 ezer
euró feletti 956 gazdaság. Ebben a körben milyen lenne a támogatáscsökkentés, hogy
mennyivel csökken a támogatásuk - érdekes ez is. Ha a 260 euróst számoljuk, és 100 ezer
fölött nem adunk, akkor a jelenlegihez képest 37 százalékos a támogatáscsökkentése ennek a
körnek. Egy ilyen degressziót mi javasoltunk annak idején, 2005-ben, tehát a fölső sávokon
ilyen degresszióról volt szó, csak nem sikerült, nyilván az ellenérdekelt partnerekkel nem
sikerült ebben megállapodni. Ha a 200 euróst vesszük, akkor ebben a körben 34 százalékos a
csökkentés. És ha a 150 euróst vesszük, akkor 31 százalékos a csökkentés. Tehát olyan 30-
37 százalékos az a támogatáscsökkenés ebben a legfölső, legerősebb körben, ami - mondom
még egyszer - attól függően, hogy mekkora lesz ez a támogatás, 385 és 667 hektár közti vagy
a fölötti gazdaságokat jelenti.

Azt nem gondolom, megmondom őszintén, hogy ez a 100 ezer euró lenne, most sem
sikerült ezt elérni, tehát valószínűsíthetően ennél lejjebb jön. És mondanék még akkor ilyen
kategóriákat. Hogyha mondjuk ez a 300 ezer euró - lehet, hogy csak megérzés, de nekem
elképzelhetőnek tűnik, hogy körülbelül ott lenne -, tehát ha most 300 euró lenne a 100 ezer
helyett ez a fölső határ… Nyilván szükségünk van ezekre a forgatókönyvekre, mert így tudjuk
megítélni, hogy az bennünket hogyan érint, épp ezért készült ez. Ez egy előzetes megközelítés
persze, MVH-adatok alapján készült, ezt hozzá szeretném tenni, tehát nyilván pontosítani kell
még, de már most, ebben a fázisban látnunk kell, hogy ez a dolog hogy érint bennünket. Tehát
300 ezer euró feletti támogatás esetén ez a 260 eurós támogatási szinten a gazdálkodók közül
551-et érint, merthogy ez az 1154 hektár fölöttieket jelenti, tehát durván az 1100 hektár fölötti
kategóriában ma 551 szereplő van. Ez ebben a körben 24 százalékos csökkentést jelentene,
hogyha 300 ezer eurónál húzzuk meg a határt, és - mondom még egyszer - 260 euró a
hektáronkénti támogatási szint.
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Ha ez a támogatási szint 200 euró - most ugyanazt a három forgatókönyvet mondom;
ismételten csak ezt a 300 ezer eurós határt vesszük -, akkor 1500 hektár a területhatár, tehát az
1500 hektár fölöttiek nem kapnának ebben az esetben, ami ez 383 egységet érint
Magyarországon. Ez nem azt jelenti, hogy ők egyáltalán nem kapnának, hanem hogy az adott
terület fölötti területre nem kapnának, vagy a 300 euró fölött nem kapnának. Tehát itt nem
arról van szó, hogy az egyáltalán nem kapna, hanem arról, hogy az a fölötti részre nem kapna.
Éppen ezért van az, hogy ez egy 20 százalékos jelenlegi támogatáscsökkentést jelentene
ebben a körben.

És hogyha a valószínűbb alacsonyabb, 150 euró/hektáros értéket- én gondolom, hogy
ez a valószínűbb, de ezen vitatkozhatunk - vesszük alapul, akkor a 2 ezer hektár fölötti
gazdaságokat érintené egyedül ez a fajta plafon, és ez összesen 229 gazdaságot érint
Magyarországon a 186 ezer regisztrált gazdasághoz képest, és ebben a körben is
14,7 százalékos támogatáscsökkentést jelentene. Ennyivel hatékonyabbnak kell lennie
szerintem a nagynak, ha egyszer naggyá vált; vagy ha nem hatékonyabb, akkor meg kell
szüntetni, mert nem hatékony. El kell dönteni, hogy most hatékony ez a forma, és akkor mi a
fenének a közpénz, mikor a kicsi meg segítségre szorul, és azért van a közpénz, azért adtuk
össze, hogy fenntartsuk ezt a szerkezetet. Ha hatékonyabb ez a forma, akkor nem tart igényt
erre. Ha nem hatékonyabb, akkor meg minek tartjuk fenn? Akkor egyáltalán nem kell
támogatni, akkor döntse el a piac a hatékonyságot! Tehát itt, ebben a kategóriában én ezt egy
kifejezetten abba az irányba mutató dolognak gondolom, amit a közpénzekről és a közpénzek
elköltésének módjáról gondolunk. Tehát - mondom még egyszer - ebben az esetben
150 euróval, 300 ezres plafonnál 229 érdekeltséget érint, így mondom, és 2 ezer hektár fölötti
érdekeltségekről van szó, és ebben a körben ez is csak 15 százalék alatti, a jelenlegi status quo
szerinti támogatáshoz képest 15 százalékos csökkentést jelent.

Meg kell beszélni az emberekkel, hogy akkor hogy legyen, merthogy - és itt egy
nagyon fontos kikötés van, és ez a magyar tárgyalási álláspontnak része lesz - akkor
fogadható ez el természetesen, ha ez a lefölözés, amit innen elveszünk, az itt marad nemzeti
hatáskörben, és a lehető legnagyobb rugalmassággal nemzeti hatáskörben tudjuk eldönteni,
hogy mire használjuk. De, uraim, akkor itt nem arra kell a tárgyalásnak irányulnia, hogy ne
legyen ilyen, hanem arra, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy nemzeti hatáskörben
felhasználható legyen, és az országok többsége ezzel egyet fog érteni. Tehát itt, ebben a
kérdésben konszenzust lehet majd kialakítani, csak fel kell vetni, és ebbe az irányba kell
terelni. Úgyhogy én a magam részéről az alaptámogatással kapcsolatos ilyen felső határ
meghúzását jónak gondolom. Itt nagy viták lesznek, mert különféle csoportok vannak az
Európai Unióban is meg a csatlakozott országok egy részében is, de azért a többség a kis-,
közepes családi gazdaságokra épít, és így nem gondolnám, hogy érdekelt lenne extraprofit
biztosításában a legnagyobbaknál közpénzből, ami egyébként is szűkös. Tehát meg kell
tartanunk - talán ez az alappozíciónk - a kasszát, de a kasszán belül másképp kell az arányokat
beállítani, és ebben akár ez az alaptámogatás és az ehhez kapcsolódó felső korlát is segíthet.

Ezeket a táblázatokat is szívesen rendelkezésre bocsátom, tessenek megnézni, tehát ha
igény van rá, akkor ezt elektronikus formában is mint előzetes, de nem részletes elemzés
eredményeit tájékoztató, orientáló adatokként szívesen rendelkezésre bocsátom; kérem a
kommunikációban továbbvinni. Pont ezért jövünk össze, és azért próbálom a súlyponti
kérdéseket itt exponálni, hogy segítsenek, segítsetek abban, hogy erről egy tisztességes
társadalmi vita legyen, hogy hol költsük el azt a pénzt, ami a rendelkezésünkre áll, mire
költsük, és milyen eszközöket javasoljunk vagy ne javasoljunk az Európai Közösségnek a
saját nemzeti érdekeink mentén. Én most a saját elképzelésünket mondtam el ezzel
kapcsolatban, tehát a kormányzat jelenlegi álláspontját, az eddigi tájékozódás alapján
megismert vélemények alapján kialakított álláspontot. Tehát azt mondja a magyar kormány,
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hogy elfogadjuk a fölső korlátot, de ragaszkodunk ahhoz, hogy nemzeti hatáskörben lehessen
felhasználni az így megtakarított összeget. Ez egy sarkalatos, központi kérdés.

A másik dolog a másik két sáv, ha lehet így mondani, amit az alaptámogatás fölé húz,
tehát ez az alaptámogatásokkal kapcsolatos megállapítás, ez pedig a közjavakért, a környezeti
közjavakért nyújtott, teljesítményekért adott kifizetés. Ez tulajdonképpen annyiban nem új,
hogy valóban ez a keresztmegfeleltetés már megjelent; ez talán csak erősíti ezt, hogy ez
deklaráltan egy adott sáv, amit azok kaphatnak, akik ezért valamifajta teljesítményeket
nyújtanak, és ez az első pilléren is differenciál, és a térségi hátrányok, természeti hátrányok
kiegyenlítése. Itt vita lehet, és itt mi nem vagyunk biztosak abban, hogy ezt föltétlenül ide kell
hozni, bár itt is érvényesíthető az, hogy ha azt mondjuk - és tényleg azt mondjuk mi is -, hogy
területfedő mezőgazdaságot akarunk, ami azt jelenti, hogy mindenütt jelen lévő
mezőgazdaságot akarunk. Ehhez az kell, hogy ezeket a területi különbségeket valamilyen
módon kiegyenlítsük, mert különben, ha ezt nem tesszük, nagy térségek kiürülnek. Eddig ez
az első pillérnél nem volt szempont, ez második pilléres kérdés volt, vidékfejlesztés,
kedvezőtlen adottságú térségek támogatását jelentette. Nem tisztázott ebben, hogy akkor a két
pillérnek e tekintetben mi lesz egymáshoz a viszonya. Ha itt szempontként jelenik meg,
tulajdonképpen az is mérlegelhető, de mi azt gondoljuk - és ez most a kormányálláspont -,
hogy az jó helyen volt a második pilléren, tehát egyfajta második pilléres differenciálást tett
lehetővé az úgynevezett kedvezőtlen adottságú térség támogatások révén, de akár a direkt
támogatásoknál is. Itt rugalmasan, attól függően, hogy hogyan alakul a többség véleménye az
Európai Közösségben, az sem elképzelhetetlen, hogy egy harmadik sávot erre az alap és
környezetes sávra rátegyenek ilyen térségi regionális alapon.

A speciális ágazatokra vonatkozóan lehetőséget biztosít ez a javaslat arra, hogy
differenciált támogatást kapjanak. Ez jó, mert vannak olyan speciális ágazataink, ahol be kell
avatkozni - most nem akarom sorolni, a tejágazat, az állattenyésztés, és a többi, és a többi,
ahol fontos az, hogy mozgástér maradjon, és ezt nekünk fenn is kell tartanunk. Illetve egy
külön rendszert akar kidolgozni, bevezetni a kisgazdaságok támogatására. Tehát végre
önállóan megjelenik az első pilléren a kisgazdaságok külön problémája. Amit elmondtam, ez
is valamelyest ebbe az irányba terelheti a dolgokat, különösen ha a felső korlátot valahol meg
lehet húzni, és a forrásokat vissza lehet forgatni, de például ide vissza lehet forgatni akkor, a
kisgazdaságok speciális támogatási rendszerére, amit felvet ez az anyag, hogy a
kisgazdaságok számára egy speciális rendszer kidolgozását tartja javasolhatónak. A
vidékfejlesztéssel kapcsolatban talán ennyit az első pillérről.

Azt hiszem, hogy ha most végiggondoljuk, hogy mi mit képviseltünk - nyilván eltérő
érdekek vannak, és különböző szempontjaink lehetnek -, ezért fontos, hogy ezeket a
kérdéseket is megvitassuk a lehető legszélesebb körben, hogy mindenki előtt világos legyen,
hogy mik a tétek. Tehát ki kell teríteni a lapokat, hogy melyik megoldás kinek az érdekét,
mekkora körnek az érdekét szolgálja, és milyen pro és kontra érveket tudunk felhozni. És itt
az első pilléren ez nagyon markánsan megjelenik számomra, még akkor is, ha - mondom -
zavar van a tekintetben, hogy például ez a zöldítési sáv milyen viszonyban van az
agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásokkal. Ezek tisztázandó kérdések, hogy akkor most
ahhoz képest pluszvállalásokat jelent, és arra fizetünk, ezek természetesen tisztázandók, és ez
már kicsit a vidékfejlesztés fel mutat. Illetve maga a KAT is mint második pilléres vagy mint
vidékfejlesztési második pilléres, második tengelyes támogatás, Natura 2000, KAT-ügyek,
akkor milyen módon viszonyulnak ehhez a fajta differenciáláshoz. Az is elképzelhető, hogy
itt egyfajta differenciálási szempont, ott meg egy támogatási rendszer a vidék fejlesztése.
Szóval itt többféle forgatókönyv elképzelhető, vagy egyszerűen az is elképzelhető, hogy itt
mégsem, hanem amott kell megjeleníteni, bár én azt hiszem, hogy ez egy jó irány. A
mezőgazdaságtól több mindent várunk, és az nem lehet, hogy itt csináljuk azt a szuperintenzív
rendszert meg a gazdaságokban néhány növény-monokultúrával, amott meg akkor ti
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szórakozzatok a szociális meg ökoszociális mezőgazdaságotokkal, mert egy ilyen
forgatókönyv is van a fejekben, hogy kinek-kinek a saját homokozóját biztosítsuk, és hagyjuk
egymást békén. Én azt hiszem, hogy nem így van ez, tehát valami olyan rendszer kellene, ami
összességében biztosítja azokat az elvárásokat, amelyeket elmondtunk. A minőségi, sokszínű
mezőgazdasági termelést, a környezeti szempontokat és a foglalkoztatási regionális társadalmi
szempontokat mindenütt figyelembe kell venni.

Jelzem, hogy persze itt is megjelenik az - és ez jó -, hogy kiváltható lenne például ez a
fajta plafon, vagy valamelyest kitolható lenne a foglalkoztatási szempontok mentén. Ez jó,
mert a célt kell nézni. Ha most valóban növelni tudja az a gazdaság a foglalkoztatását, de
bizonyíthatóan, nem úgy, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban, ahol terv
szinten - nem tudom, mennyire ismert, most zajlik a felülvizsgálata - az elnyert pályázatokban
2500 fős munkahely-leépítés szerepel, amit vidékfejlesztési támogatásokból adunk. Az
elfogadott beruházástámogatások 2500 fővel csökkentik a mezőgazdaság foglalkoztatási
kapacitását. Ez nonszensz. Én azt mondom, hogy rendben van, nem méretprobléma
alapvetően a foglalkoztatás, de akkor garantálnia kell, hogy foglalkoztat, és ez az anyag is azt
mondja, hogy foglalkoztatással kiváltható, tehát bizonyos értelemben modulálható vagy
változtatható ez a fajta lefölözés, attól függően, hogy milyen foglalkoztatási teljesítményeket
vállal magára a mezőgazdaság vagy az adott üzem. Az ördög persze a részletekben van, tehát
ezt ki kell dolgozni, de maga ez az elképzelés nem idegen, azt hiszem, hogy ilyen módon
álljunk hozzá.

A második pilléren strukturálisan alapvető változások nincsenek, egy-két olyan újabb
dolog van, a meglévő eszközöknek a kiegészítése, ami figyelemreméltó. A környezetvédelem
erősítését hangsúlyozza, az éghajlatváltozást és az erre reagálást és az ehhez szükséges
források biztosítását külön kiemeli. A szerkezetátalakítás - ez is egy gumifogalom, kérdés,
hogy mire gondol, de ezt meg lehet tölteni tartalommal, hogy milyen szerkezetre gondolunk.
A regionális helyi kezdeményezések támogatása hangsúlyosan megjelenik ebben az anyagban
sem. Itt eddig sem az volt a bajunk, hogy ezek ne lettek volna jók, hanem hogy nem biztos,
hogy úgy kell ezeket működtetni, ahogy az pillanatnyilag mondjuk a Leader-rendszerben
működött.

Itt nagyon jónak gondolom a magam részéről, hogy egy közös kockázatkezelési
eszközrendszert javasol bevezetni a vidékfejlesztési pillér. Valóban kinn vagyunk a
természetben, tehát olyan kockázatok vannak, amelyeket közösen kell viselnünk, és jó,
hogyha közösségi források is vannak, és nem áll elő az a helyzet, mint ami a jelen állapotban,
hogy ha ilyen természeti katasztrófák vannak, a saját költségvetésünk egyszerűen nem képes -
bár kellene - nagyobb összeggel kiegészíteni ezt a kockázatviselési rendszert vagy
kompenzációs rendszert.

Még egy kérdést felvet a vidékfejlesztésen, és ezt is idehoznám, hogy tudniillik
érdemes újragondolni a tagállamok közti elosztási arányokat. Itt az volt az álláspontunk, hogy
tartózkodjunk mi felvetni ezt a kérdést pillanatnyilag, felvetik ezt mások. Tárgyaltunk a
francia miniszterrel, és nagyon jó volt, hogy ő maga mondta, hogy ezeket az arányokat újra
kell gondolni, és a történelmi bázis és a hozott jogosultságok után másképp kellene ezt
elosztani. Tehát ha ők mondják, rendben van, de valószínűleg nem nekünk kell forszíroznunk,
hogy egy arányosabb, egy arányos támogatási rendszer legyen, ez valószínűleg úgyis ebbe az
irányba fog menni. Én tehát azt remélem… Ezt nekünk nyilván támogatnunk kell, de nem
nekünk kell ezt elsősorban forszírozni, mondom még egyszer, azért nem, merthogy mi
vagyunk a soros elnök, és nem illendő, hogy a soros elnök maga túlságosan hangsúlyozza. Az
anyagban benne van, és jó, hogy ez felvetődik, hogy az arányosság, egyenlőség dolgait fel
kell vetni.

Most szeretnék még néhány olyan dolgot elmondani, ami a magyar álláspont. A
kormány elé terjesztettük ezt a magyar álláspontot, egy tárgyalási álláspontot, azzal, hogy ez
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egy keretmandátum tulajdonképpen, tehát nincsenek rögzítve a részletei, de néhány
kulcspontot rögzített a tárca, ami a kormány elé került, talán a mai kormányülés tárgyalja
éppen. Ennek a magyar tárgyalási pozíciónak néhány kulcselemét szeretném itt
szisztematikusan is elmondani, és szívesen rendelkezésre bocsátom ezt az anyagot is; pont
arról szól a történet, hogy megvitatnánk, és közösen tovább alakítanánk ezt a jelenlegi magyar
álláspontot.

Először is a bizottsági közlemény megítélésünk szerint megfelelő alapot teremt a
további egyeztetésekhez, és kellőképpen jól jelzi a kihívásokat és a célokat. Tehát a
kihívásokkal és a célokkal, amelyeket ez a közlemény megfogalmaz, egyetértünk.

A következő ilyen, hogy közös, erős és két pilléren nyugvó agrárpolitikára és
eszközrendszerre van szükség. Tehát mind a két pillérhez ragaszkodunk, erős és közös, nem
szeretnénk a renacionalizálását ennek a támogatási rendszernek, mert ez nyilván az erőseket
hozná versenyelőnybe.

A támogatási eszköztárra vonatkozóan az az elvárásunk, hogy ez méltányos
életszínvonalat biztosítson a termelőknek és a vidéki lakosságnak is, tehát a vidék és a
termelők számára; segítse elő a vidéki gazdaság fejlődését, a vidéki térségek fenntarthatóságát
- így fogalmazunk - és az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot. Korábban volt egy viszonylag
egyszerűbb megfogalmazás, amely nagyrészt a termelésre vonatkozott, itt a javasolt
álláspontunk az, hogy ezeket a főbb súlypontokat szolgálja az eszközrendszer mint általános
elvárás.

A közvetlen támogatások maradjanak meg - ezt külön ki kell mondani -, tehát legyen
első pillér, mert ezen is vita folyt, hogy egyáltalán legyen-e első pillér vagy se. Szükségünk
van rá, nem lehet úgy átalakítani a rendszert, hogy egyszerre szűnjön meg ez, ezt tehát
fenntartjuk.

Segítse elő a változás az új tagországok felzárkózását, ilyen értelemben magyar
álláspontként is, nem azt, hogy tárgyaljuk újra az elosztást, hanem hogy segítse elő az újak
felzárkóztatását.

Külön pontként a közös agrárpolitika leépítését vagy a renacionalizálását elutasítjuk,
tehát szeretnénk megtartani az erős közös politikát, de mi magunk nem kezdeményezzük a
tagországok közti újraelosztás kérdését, tehát mi nem forszírozzuk; várjuk, hogy a pozíciók
hogyan alakulnak, és ki milyen álláspontot képvisel. Ezért mondom, hogy keretmandátumot
kap itt a kormány vagy ad a kormány a tárgyalóknak.

Külön pontként elvárjuk, hogy megfelelő mozgásteret, nemzeti mozgásteret hagyjon,
tehát olyan megoldásokat támogatunk. A második forgatókönyvet… Három forgatókönyv
készült, a második forgatókönyvet mi a saját céljaink szempontjából elfogadhatónak tartjuk,
tehát amit én itt elmondtam, az nagyjából a második forgatókönyvnek a legjellemzőbb elemeit
tartalmazza.

Elfogadjuk a közvetlen támogatások egy részének környezetvédelmi vagy
zöldvállalásokhoz kötését, azzal a megjegyzéssel, hogy tisztázni kell a viszonyát a második
pilléres ügyekhez. Olyan feltételeket szeretnénk, hogy ez ugyanakkor, mármint ez a
környezetvédelmi és az egyéb ilyen megkötő vállalások ne jelentsenek versenyhátrányt a
harmadik országokkal szemben, se az EU-n belül, de különösen az Európai Unión kívüli
harmadik országokkal szemben. Nyilván a WTO-tárgyalásokon és máshol az Európai
Uniónak erőteljesen képviselnie kell azt az álláspontot, hogy igen, ezek fontos dolgok, de ez
nem jelenthet versenyhátrányt azoknak, akik ezt a bizonyos fenntarthatósági szempontot a
gazdálkodásukban és a támogatásukban figyelembe veszik. Tehát ezt szeretnénk mint magyar
álláspontot képviselni.

A kedvezőtlen adottságú térségről külön van egy pont, tisztázandó, hogy mi a
viszonya a második pilléres kedvezőtlen adottságú térséghez, mert ezt is elfogadjuk, ha
világos, hogy milyen, tehát az első pilléres ilyen regionális vagy térségi különbségtételt is
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elfogadjuk, de tisztázandó, hogy mi a viszonya az eddigi második pilléres kedvezőtlen
adottságú térség támogatáshoz.

Nagyobb nemzeti rugalmasságot szeretnénk a források felhasználásában, különösen
bizonyos ágazatoknál. Tehát az állattenyésztés esetében hogy a jelenlegi katasztrofális
helyzetből ki tudjuk mozdítani, egy nagyobb rugalmasságra van szükségünk, és a vidéki
munkahelyteremtés tekintetében is szeretnénk több eszközt magunknak.

Fenn szeretnénk tartani egyes érzékeny ágazatok támogatásának termeléshez kötési
lehetőségét. Egy-két ágazatot említettem én is, de sorolni tudnánk, hogy melyek azok az
ágazatok, amelyeknél szükségünk lenne ilyen eszközökre.

Vita volt róla, de végül azt nem támogatjuk, hogy az agrártámogatásokat csak az aktív
gazdálkodók kaphassák meg, mégpedig azért, mert Európában is terjed a részfoglalkozású
mezőgazdaság, és ennek teret kell biztosítanunk nálunk is. Nekünk ugyanolyan jó, ha
kiegészítő jövedelemmel tudnak a családok megmaradni, mint hogyha tisztán mezőgazdasági
tevékenységgel, tehát a magyar álláspont szerint ezt az - úgy hívták ezt, talán így volt, hogy -
aktív gazdálkodók kaphassák. Értelmezés kérdése, hogy mit tekint ez aktív gazdálkodónak,
aktív az a gazdálkodó is, aki részmunkaidőben végzi ezt a tevékenységet, tehát definiálni kell.
De ebből az anyagból az jött át, hogy az aktív azt jelenti, hogy fő hozomra ezzel foglalkozó,
főállású, főhaszonvételi mezőgazdasági tevékenységet folytató - ezt nem lehet támogatni,
mert nem ebbe az irányba mennek a dolgok, és nekünk jó, hogyha a kiegészítő tevékenység
révén is annyi jövedelemre tesz szert a család, hogy meg tud maradni a vidéki térségben. Ilyen
értelemben mondom, hogy az ilyen felfogású aktívat nem támogatjuk, definiálni kell, mi az,
hogy aktív gazdálkodó, és meddig tekintjük annak.

Még egyszer: támogatjuk a felső határ bevezetését, azzal a kikötéssel, amit itt
elmondtam, hogy az összeg maradjon itt, az adott országban, és ezt egy nagyobb szabadság
mentén használhassuk fel a saját gazdálkodóink támogatására.

Nem támogatjuk a piacszabályozási eszközök további leépítését. Be kell avatkozni
ebbe a piacba, ott olyan ingások vannak, amelyeket a gazdálkodók nem tudnak kiegyenlíteni.
Azon is gondolkodtunk, hogy ha az Európai Unió maga leépíti ezeket az eszközöket, mit lehet
nemzeti hatáskörben ebben egyáltalán tenni, mert valamit kell ezzel kezdenünk. A
piacszabályozási eszközöktől tehát, azt hiszem, nem szabad teljesen megszabadulnunk, a
magyar álláspont szerint a piacszabályozó eszközök további csökkentését, további leépítését
nem támogatjuk.

Fontosnak tartjuk egy külön pontban a második pillér erősítését, tehát azokat a
jogcímeket, amelyeket felsorol, és új jogcímeket, azokat tényleg jelentős kérdéseknek tartjuk,
és így a második pilléres vidékfejlesztési politika súlyának a növelését szeretnénk elérni.

Érzésem szerint az is egy fontos dolog, és úgy látom, az Európai Unió is törekszik
arra, hogy az egyéb politikákkal való összehangolása a vidékfejlesztési politikának
megtörténjen. A regionális politika, a strukturális politika elbeszél a vidékfejlesztési politika
mellett, és nem lehet ezeknek az eszközeit közösen egy adott térség fejlesztésére vagy egy
adott probléma megoldására felhasználni. Ennek az egész rendszernek a hazai újragondolása
is zajlik, hogy a strukturális alapok vagy a kistérségek ügye és a Leader-ügyek hogyan
tudnának valami szinergiát kialakítani, és egy közös fejlesztést, a különböző alapokból
származó forrásokat. Szóval ezt mi forszírozzuk a komplex fejlesztések irányába, tehát a
vidéken megvalósuló komplex fejlesztések érdekében szeretnénk, hogyha ezek a politikák
jobban összehangoltak lennének.

És végül, amit említettem már, hatékony kockázatkezelési rendszert szeretnénk mi is,
az erre való törekvést szeretnénk erősíteni a második pilléren, tehát a vidékfejlesztéshez
kötődően.

Körülbelül ezek a mostani, az anyag háromhetes ismeretében megfogalmazott
elképzelések. A kormány ez alapján egy keretfelhatalmazást fog adni részben az elnökségi
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feladatok ellátása kapcsán, illetve a tárgyalási pozíciókat illetően. Tovább vitatjuk belül. Az
Agrárgazdasági Tanács már megvitatta, és az álláspontját kialakította. Az Országos
Környezetvédelmi Tanács előtt volt, és az az álláspontját ezzel kapcsolatban kialakította. A
Mezőgazdasági bizottság előtt is volt ez a kérdéskör, és egy vitát folytattunk erről a
Mezőgazdasági bizottságban. Ez a mai nap ugyancsak azt szolgálja, hogy megismerjük
egymás álláspontját, és egy konszenzusos, most nem politikai szlogenként mondom: a
nemzeti együttműködés jegyében megvalósuló, közös koncepciót tudjunk kialakítani és
képviselni. Nemzeti érdekeinket kell képviselnünk ebben a közösségben, senki más nem fogja
helyettünk ezt megtenni, tehát ebből a szempontból kell kiértékelni minden olyan mozgást,
amely az Európai Közösségben zajlik.

Említettem, hogy ma a kormányülés előtt van. A bizottság december 13-14-ei
agrárminiszteri tanácsülése napirendjére kerül ez a kérdéskör - csak hogy a menetrendet
lássuk -, és a magyar EU-elnökség alatt egy úgynevezett következtetéseket szeretnénk elérni,
egy olyan fázist, amelyben a közös álláspontok nagyjából rögzítésre kerülnek, ami alapján
aztán a részletek kidolgozása megtörténhet. Nem kis ambíció, hogy ezt ez alatt a fél év alatt
valósítsuk meg. És persze közben, szeretném jelezni, érzésem szerint jókor zajlik a tárcánál az
agrár-, vidék- és környezetstratégia kialakítása, egy tízéves kitekintésű stratégia kialakítása.
Ennek részeként is vitatni szükséges, és folyamatosan vitatni is fogjuk a közös agrárpolitika
körüli mozgásokat is, és ezt nyilván erőteljesen érvényesíteni kell a saját stratégiánkban is.

A társadalmi párbeszédet erősíteni szeretnénk. Egy alapelv a kormányzásban, amivel
én magam is egyetértek, és ezért jöttem ide többek közt, de sokan vagyunk így ezzel, hogy a
kormányzásnak és a törvényhozásnak egy másfajta rendszerét építsük fel, kinyitjuk a kapukat,
és az új törvényalkotási törvény, jogalkotási törvény egyébként elő is írja, nagyon helyesen, a
most a parlament előtt lévő törvény, hogy milyen módon kell megtárgyalnunk minden
ügyünket a különféle érdekelt csoportokkal. Ennek jegyében úgy tervezzük, hogy ez a közös
agrár-, vidék- és környezetstratégia egy vitaanyaga valamikor január végén nyilvánosságra
kerülne, úgy, ahogy a Széchenyi-tervvel kapcsolatban is tettük, szeretnénk, ha két hónapon
keresztül vitathatnánk különböző fórumokon meg az interneten is, tehát minden eszközt
igénybe véve vitatnánk azt a stratégiát, amelynek része lesz nyilván az a fejleménysor, ami itt
várható a közös agrárpolitikával kapcsolatban. Áprilisban szeretnénk azt a stratégiát, ami a
saját nemzeti stratégiánk - de ami, mondom, nagyon szorosan kell hogy kapcsolódjon ezekhez
a fejleményekhez - a kormány elé vinni, és májusban szeretnénk egy agrár-, vidék- és
környezetorientációs kerettörvényt alkotni, amely az alapelveinket, az irányokat
meghatározza, és ennek következtében a jogalkotási teendőket is meghatározza, hogy hol
milyen rendeleteket, törvényeket kell módosítani ahhoz, hogy ez a stratégia érvényesíthető
legyen. És nem utolsósorban a következő évi költségvetésnek sokkal erőteljesebben
reflektálnia kell az új stratégiára, mint ahogy ez ebben az évben sikerült, ahol nagyrészt
tűzoltással foglalkozik a társaság.

Köszönöm, hogy ezt így elmondhattam, és elnézést kérek, ha kicsit hosszabb volt, de
talán az indulásnál érdemes megbeszélni a fő gondolatokat. És főleg azért köszönöm a
lehetőséget, mert Popp József kolléga ismertetője és az Agrárgazdasági Tanács részéről
megfogalmazódó gondolatok után állok rendelkezésre én is, hiszen azért jöttem, hogy
megbeszéljük, megvitassuk, hogy vajon ezek az álláspontok elképzelhetően jó irányba
mutatnak-e, illetve hogyan látja a jelenlévők köre, milyen irányba kellene esetleg módosítani
az álláspontunkon. Köszönöm az eddigi lehetőséget.

ELNÖK: Államtitkár úr, köszönjük az alapos beszámolót.
Azt javaslom, hogy most tehessünk fel pontosító kérdéseket; nem belemenve a

részletek vitájába, de esetleg pontosító kérdéseket hadd tegyünk fel az államtitkár úrnak, amíg
még friss a mondandó, mielőtt a következő előadónknak, dr. Popp Józsefnek megadnám a
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szót. Ezt a lehetőséget a protokoll szerint elsőnek képviselőtársaimnak ajánlanám meg, utána
pedig a jelenlévőknek. Amíg ezen gondolkodnak esetleg, nekem volna pontosító kérdésem.

Kérdések, válaszok

A felső plafonok kapcsán három forgatókönyvet hallottunk itt. Én azt hiszem, hogy
nagyban segítené már induláskor annak a bizonyos agrárbékének a kialakulását, hogyha e
mellé mellé tennénk azt - egy ilyen, nevezzem így: modulációnak, de nem arra a modulációra
gondolva -, hogy ha ezt a kis családi gazdaságoknak a minimumkifizetésekre fordítanánk,
akkor ott egy ugyanilyen három forgatókönyv szerinti hatást esetleg vizsgált-e az AKI, ha
igen, akkor mi, ha nem, akkor esetleg ezt javasolnám megtenni, mert abból egyértelműen
látszana az érintettség, hogy akkor alul viszont mennyi embert érint. Mert hogy itt felül
mennyit érint, arról nagyon pontosan kaptunk adatot, és nagyon érzékletes volt, hogy
gyakorlatilag nem egy nagyszámú károsultról van szó, vagy olyanokról, akiknek ez
kedvezőtlen, de az alsó részen ez mennyi kedvezményt okozna?

Örülök, hogy elhangzott a piacszabályozás, mert anélkül nem fog működni az
agrárpolitika, a közös agrárpolitika. Egész konkrétan a tejkvótáról van-e álláspontunk, mert
hiszen a tejkvótát is jó lenne újragondolni, ami 2015-től megszűnne. Van-e erre lehetőség, lát-
e erre a kormány lehetőséget? Mert így, hogy általában, igen, a piacszabályozás bizonyos
eszközeit meg akarjuk tartani, ez esetleg túl gyenge; nem, hanem itt konkrétan a tejágazat
válsága akár abból is levezethető, részben persze.

Az aktív gazdálkodókhoz szeretnék még annyit hozzátenni, hogy ott voltam, amikor
az Európai Parlamentben 18-án, november 18-án a biztos úr ezt ismertette, és ott a vitából
azért ugyanaz jött ki, hogy akkor mit is jelent ez az aktív gazdálkodó. De ott azért sugallat
volt arra - nem így hangzott el, mert sosem neveznek senkit név szerint, de most, hogy
érzékeltessem, miről van szó, mondom -, hogy az angol királynő vagy az angol királyi család
nem aktív gazdálkodó ebben a fogalomrendszerben. Ők nem egészen a részmunkaidősökre
gondoltak, tehát attól talán nem kell félnünk, hogy a részmunkaidősöket zárná ki ez az aktív
gazdálkodók támogatása megjegyzés, noha azzal, hogy ez ködös, meg egyáltalán, azzal
egyetértünk. Tehát kvázi várja a bizottság is, hogy akkor erről legyen társadalmi vita, és akkor
majd aszerint foglal állást. De talán itt nem a részmunkaidősök vannak veszélyben, hanem
mondjuk azok, akiknek birtokaik vannak, és a birtokokat mondjuk intézőkkel meg
alkalmazottakkal műveltetik meg; azokat nem tekinti a bizottság így, ebben a vonatkozásban
aktív gazdálkodónak.

Ebben az értelemben kinek van pontosító kérdése? (Senki nem jelentkezik.)

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Akkor mondom ezekre a
választ, közben még lehet gondolkodni. Nem készült még el ez, nem volt még időnk arra,
hogy az alsót megnézzük, de ez egy fontos felvetés szerintem, ott is meg kell nézni, hogy
ennek milyen konzekvenciái vannak, tehát hogyha itt egy 10-15 százalékos lefölözés van, az a
forrás milyen hatást gyakorol a kisebbekre. Nem világos még az anyagból sem, amit a
bizottság előterjesztett, hogy milyen eszközrendszerre gondol a kicsiknél; ettől is függ, hogy
ott hogyan lehet felhasználni ezeket a forrásokat. De egy ilyenfajta előzetes kalkulációt,
forgatókönyveket talán ott is meg lehetne kérni; azt hiszem, hogy kérni is fogjuk, ahogy akkor
az AKI erre vonatkozóan is, a másik oldalról is csináljon egy ilyen összeállítást - gondolom,
Popp kolléga nem látja akadályát, hogy ezt meg is csináljuk. Nyilván ő még sok mindent el
fog mondani itt azzal kapcsolatban, ami kérdésként felmerülhet.

A piacszabályozás eszközeire vonatkozóan: itt is nagyon általánosan fogalmaz maga
az anyag is, és a részleteit még mi magunk sem dolgoztuk ki, hogy milyen eszközökre is
kellene kiterjednie. Nyilván azokra az érzékeny ágazatokra különösen ki kell terjedjen,
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amelyekről az elnök úr is beszélt. Itt a tejágazat különösen érintett minden tekintetben, de
erről talán majd Popp kolléga részleteket is fog mondani.

Az aktív gazdálkodók kapcsán köszönöm ezt a felvetést. Én nem voltam ott ezen a
vitán. Ezzel egyetértek a magam részéről, hogyha ez így interpretálódik, hogy ez jelenti a nem
aktív gazdálkodót, mondjuk hogy az angol királynő vagy a királyi család nem aktív
gazdálkodó, ez teljesen rendben lévő dolog. Ezért mondtam, hogy definiálni kell, miről van
szó, mert ugyanígy érthető ez alatt az is, hogy aki 50 százalék alatti mértékben vesz részt a
mezőgazdaságban, az nem tekinthető mezőgazdasági szempontból aktív gazdálkodónak.
Tehát ez legalábbis nem egyértelmű - finoman fogalmazzunk így! Úgyhogy attól függ, hogy
mit értünk nem aktív alatt, tehát a definíció fogja meghatározni, hogy végül is mi… Mi erre
az utóbbira gondoltunk, hogy ez is felmerülhet, és azt nem támogatnánk, hogyha csak teljes
hozamról, főállású mezőgazdasági tevékenységről beszélnénk, a többieket pedig kizárnánk a
támogatási lehetőségből.

Ezekre a kérdésekre ennyit mondanék.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán képviselő úrnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem belemenve a vitába, mert nyilván szívesen
meghallgatjuk a Jóskát…

ELNÖK: Akkor később…

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem, csak én tényleg kérdezni szeretnék az államtitkár
úrtól. A felső korlát ügynél - ami nyilván majd egy vita lesz, és nem csak ideológiai alapon, és
nem párthovatartozás szerint; itt más háttér is van nyilván - csak ez az egy paraméter az, amit
figyelembe akartok venni, már a terület? Mert itt most csak erről beszéltél, és azért ez így,
kiragadva az egészből… (Dr. Ángyán József: Az összes!) Vagy mondjuk olyat is, hogy
mennyi a közteherviselése, mennyi a foglalkoztatása? Mert ez így bonyolult. Akar-e valamit
kezdeni a kormány azzal az üggyel, hogy ugyanarról a tábláról tíz néven adja le mondjuk a
preferált kör, vagy adják el a terményt, hogy ne kelljen adózni? Tehát ez annál bonyolultabb
történet egy kicsit, hogy most kiragadunk egy elemet, hogy aki ezerhektáros, az nyilván
sokkal hatékonyabb, akinek meg van száz, de mondjuk el tudja írni tíz névre a bevételét, az
meg azért hatékonyabb, mert futócipőben fut a bakancs mellett. Csak azért kérdezem ezt, mert
itt erről az egyről volt szó, és az összes többiről, hogy valósan van-e 180 ezer termelő - nem
beszélve a 600 ezerről, amit majd a statisztika kimutat -, és kire akarjuk vonatkoztatni ezt a
közös agrárpolitikát.

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azt hiszem, említettem is,
hogy itt nem területről van szó alapvetően; csak jelzésképpen mondtam, hogy ez körülbelül
hány gazdaságot érintene, hogyha ott húznánk meg a határt. Itt a támogatási összegekről van
szó. Az Európai Unió soha nem beszélt arról, hogy mekkora területnagyságig támogat vagy
nem, hanem azt mondja, hogy aki eddig 100 ezer eurót kapott, az kapja meg azt, a fölött ne -
mondjuk egy ilyen elképzelhető. Tehát itt támogatási összegről van szó, alaptámogatási
összegről van szó, ezt is szeretném még egyszer hozzátenni. És nyilván a méret attól függ,
hogy milyen támogatási szint van hektáronként, hogy hány hektárnál áll be az az adott összes
támogatási összeg. Erre mondtam példaképpen - ezek csak ilyen példa számok -, hogy a
jelenlegi rendszer szerint vagy a mostani gazdasági struktúrában ez ennyi gazdaságot és ilyen
méreteket jelentene. De nem a mérethez köti - ezt szeretném hozzátenni -, hanem a támogatási
összeghez.
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A másik, hogy maga a bizottság is felveti, és ez teljesen természetes - említettem is - a
foglalkoztatási kapacitást. Természetesen. Itt valószínűleg azt kell megnézni, hogy
területegységre vetítve mennyi a foglalkoztatási kapacitás. Máshoz nem tudom viszonyítani,
csak a földhöz, mert a földnek az eltartó képességéről szól a történet. (Gőgös Zoltán: Az
rendben van!) És ezt a bizottság maga fölveti, hogy ez mintegy módosító szempont bejöhet
itt, amivel lehet kalkulálni. Az ördög nyilván a részletekben van, és azokat a problémákat,
amelyeket említettél, Zoli, azokat valamilyen módon nyilván meg kell oldani. Ott van az
őstermelői igazolvány, sok egyéb, nem akarom most itt sorolni, tudjuk mindannyian. Ezeket
mind-mind át kell gondolni. De maga ez a felvetés, amely ezt így közelíti meg - függetlenül
attól, hogy nálunk még ezen kívül milyen problémáink lesznek ezzel -, azt hiszem, már csak a
szolidaritás meg a közpénzelköltés okos módja tekintetében is elfogadható kell hogy legyen
(Gőgös Zoltán: Ezzel nincs baj!), és ebben meg kell tudjunk egyezni. Ebben agrárbékét kell
hogy tudjunk teremteni, mert az egy alapdolog, hogy együtt menjen ez a szekér tovább, és ne
szakadjon szét az agrártársadalom. És ehhez hozzátartozik, hogy ha korlátos az összeg, amely
a rendelkezésünkre áll, akkor nekünk itt egymás közt meg kell egyeznünk, hogy ki mit tud
ebben teherként elviselni, és mire tarthat igényt egy ilyen közegben, ahol most vagyunk, meg
ráadásul egy olyan költségvetési helyzetben, amilyenben Magyarországon van, ahol a nemzeti
mozgástér nemcsak azért szűkös, mert a KAP maga bekorlátoz bennünket, hanem mert
egyszerűen a költségvetés állapota is olyan, hogy ezeket a szempontokat figyelembe kell
venni. De természetesen ezeket mind-mind végig kell nézni. Már a jelen fázisban sem
hektárhoz kötött ez az elképzelés, hanem a megfelelő szempontokhoz.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Győrffy Balázs képviselő úrnak adom meg a szót.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Majdhogynem folytatnám
ugyanezt a gondolatmenetet, de egy másik oldalról közelíteném meg. Én azt gondolom, hogy
ha ez a degresszió bevezetésre kerül, akkor félő, hogy Magyarországon nem lesz ebben
érintett vállalkozó, ugyanis pillanatok alatt szét fogják írni kft.-kre, rt.-kre. (Gőgös Zoltán: Ezt
már nem is mondtam!) Tehát itt… Nem tudom, az Unió szerintem nem számol a magyar
kreativitással e tekintetben (Gőgös Zoltán: Dehogyis nem! - Derültség.), mert azért jól látható
volt, hogy mondjuk két falu határát művelő társas vállalkozás, azért, hogy még a harmadik
falu határában lévő földeket is megszerezze, gyorsan kettéírta az állattartást és a
növénytermesztést, és mint állattartótelep egyből lehetősége nyílt még a harmadik falu földjét
is elhappolni a családi gazdaságok elől. És itt valóban jó volna tisztázni a családi gazdaságok
helyzetét, mert nyilván az sem megoldás, hogy például a 300 hektáras limit miatt az egy
egységben gazdálkodó család 3-4 néven működik, tehát valóban kezelni kell ezt is. És erre
egy olyan ösztönzőrendszert kellene kiépíteni meglátásom szerint, amely valóban olyan
előnyöket biztosít a családi gazdálkodások részére, ami megszünteti ezt a mostani kaotikus
helyzetet, mert valóban elképesztő adminisztratív teher is, hogy ennyi - úgymond - entitás
létezik, miközben nyilván nem. Köszönöm.

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, a magyar kreativitás
tényleg működik, és nem is baj egyébként, a túlélésünknek ez volt az alapja sokáig. Hogy
most ebben az esetben hogy működik a kreativitás, az egy külön történet. (Derültség.) Az
államtitkár úr mondja, és valóban, a német miniszter asszony beszélt erről - az NDK-ban ez
egy nagyon élő probléma -, és azt mondta a német miniszter asszony, hogy ez nem probléma,
szét fogják írni. Ő is ugyanezt mondta. Egyébiránt ha a monolitokat megbontod, már ez
önmagában egy mozaikosabb szerkezetet hoz létre.

Hogy kik a tulajdonosok, az sajnos egy történeti örökség - ez egy külön történet. Ez
egy külön történet. De önmagában az a problémánk itt, hogy ez a fajta koncentráció, ami itt
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lezajlott, ez a vidék szempontjából kedvezőtlen. Nekünk a koncentrációt… még azon az áron
is, hogy nem biztos, hogy azok lesznek a tulajdonosok az első körben ezeknél a kisebb
egységeknél, akik egyébként mondjuk történelmi okokból tulajdonosai kellene hogy
legyenek, de ez egy külön, saját belső bajunk, a KAP-tól nem várhatjuk, hogy megoldja, hogy
kik tulajdonolják ezeket az rt.-ket, és hogyan jutottak hozzá. Ez egy külön történetünk.
Magunk közt beszélve: én is megkérdeztem a barátaimat, az évfolyamtársaim között is
vannak rt.-vezetők, és ugyanezt mondták, hogy ők már szétosztották ezt; mondjuk meg, hogy
merre megyünk, olyan egységekben lesz. (Derültség. - Győrffy Balázs közbeszól.) Pontosan
az van, Balázs, amit mondasz, de én a magam részéről szeretném megértetni, hogy mi az én
álláspontom ezzel kapcsolatban. Azokat a borzasztó monolitokat, amelyek kialakulófélben
vannak, és amelyek Dél-Amerikába visznek, azokat nem szabad hagyni tovább
koncentrálódni, mert ez a vidék társadalmára, a környezetre, a foglalkoztatásra nézve, minden
szempontból kedvezőtlen hatású lesz Magyarországra.

Ha most az Európai Közösség kínál eszközt, amellyel ezt fékezni tudjuk, vagy
amellyel meg tudjuk fordítani ezt az irányt, az önmagában jó. És itt most én, mondom, nem
mennék bele abba, hogy ki is szerezte meg a földet, és hogyan, milyen körülmények között -
ez egy más kategóriába tartozó problémakör, és nem is a közös agrárpolitikának a problémája
valószínűleg. De maga a törekvés szerintem reális.

Közben Popp Jóska súgta: valóban, azért lesz egy fék itt, ebben a dologban, az
tudniillik, hogy lesz egy referencia-időszak, amely az előző időszakra vonatkozik. (Gőgös
Zoltán: Ha lesz ilyen!) Kell hogy legyen. Sőt én azt javasolom akkor a barátainknak, hogy
már most kezdjék szétszedni. (Derültség.) Mert mire a KAP életbe lép, lesz egy referencia-
időszak… (Derültség.) …lesz egy referencia-időszak, és ahhoz fogja viszonyítani, hogy a
korábbihoz képest mennyit kapsz - most ezt így halkan mondom belül, hogy ez egy külön
szempont. De, mondom, én most óvakodnék elindítani azt a vitát a KAP kapcsán, hogy kik és
hogyan vitték el a földet, hogyan szerezték meg, hogyan zajlott ez az egész folyamat. Lehet,
hogy egyszer majd ennek is eljön az ideje, de nem a KAP-reform kapcsán, hanem a mi belső
ügyeink rendezése kapcsán. Ez egy új, minőségileg más szelete a kérdésnek, ha szabad ezt
mondanom, mint amiről most itt a KAP-reform kapcsán beszélgetünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Még Szabó Zoltánnak adom meg a szót egy
pillanatra. Azt hiszem, hogy azért itt ez az aktív gazdálkodók kérdése ad nekünk bizonyos
mozgásteret abban, hogy ezt a tisztességtelen vagy mértéktelen módját ennek megállítsuk. És
valóban, ez nem a KAP-tól várható el, de tudjuk, hogy a kormány is tervezi egy
birtokpolitikai koncepció kidolgozását. (Dr. Ángyán József: Így van!) Én azt hiszem, hogy
más különböző törvényekkel, a földtörvénnyel és más törvényekkel azért lehet ennek gátat
szabni, vagy be lehet építeni féket, és nyilván az Országgyűlésnek és a jelen lévő
képviselőknek a felelőssége is, hogy ezt a féket betegyük majd.

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm ezt a
kiegészítést, mert ezt mondanom kellett volna természetesen. A Nemzeti Földalapról szóló
törvény bizonyos alapelveket már deklarál a föld- és birtokpolitika tekintetében. Mi abba az
irányba akarunk menni, amit az NFA-törvény deklarál. Ennek a következménye az, hogy a
földtörvényhez minimálisan lehetett hozzányúlni a moratórium ügye miatt. Az állam
elővásárlási joga már azért az akaratérvényesítésnek egy más szintjét próbálja
megfogalmazni, és azt hiszem, ezzel élni is fogunk. Meg az aktívhoz is hozzátartozik, hogy
egy cégnek a részvényese ne lehessen helyben lakó - ez ugyanaz a kérdéskör. Egy floridai
részvényes valamelyik rt.-ben nálunk mi a túrót keres azon a településen mint helyben lakó? -
bocsánat a szlengért meg a kifejezésért! Ezt az előző kormányzatnak sikerült szépen gyorsan
becsempésznie a földtörvénybe, hogy helyben lakónak minősül a részvénytársaság
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részvényese a társaság telephelyén meg székhelyén. Ez nonszensz. Semmi köze a helyben
lakáshoz. Érthető, nyilván ezeknek a tőkéstársaságoknak, tőketulajdonosoknak volt egy
ilyenfajta érdeke. Ez megszűnt. Tehát ez a két momentum szűnt meg a földtörvényben,
pontosabban változott: az állam elővásárlási joga bejött, és kiirtva a helyben lakásból a
részvényesek, ha nem laknak tényleg helyben. De tovább fogunk menni.

Nem tudom, mennyire hihetünk a híreknek, de én is olyan információt kaptam, hogy a
moratóriumot talán sikerül - anélkül, hogy a 27 ország szavazna erről - a bizottság szintjén
elfogadtatni. Az már egy kockázatosabb dolog, mert ott ellenérdekeltségű felek is vannak, de
ha a bizottság szintjén sikerül - a miniszterelnök úr elég jelentős lobbitevékenységet fejtett ki
háttértárgyalásokon ez ügyben - ezt rendezni, akkor egy következő fázisba jutunk, és akkor
lesz egy hároméves időszakunk, hogy ezeket az ügyeket valahogy belül átgondoljuk,
felkészülve a KAP-reformra is meg a földpiac-liberalizációra is. Tehát a birtokoknak egy
ilyenfajta birtokstruktúra-átgondolása törvényi és egyéb eszközöket igényel. A földtörvénnyel
tovább fogunk menni, de ha moratórium van, változatlanul csak annyit tehetünk, hogy az ne
oldja fel a moratóriumot. Tehát lehet ebben még tovább lépni, de nem tudunk minden eszközt
bevezetni. Viszont az üzemszabályozás, ami napirenden van, ami rendezni fogja ezeket a
dolgokat, azt hiszem, előkészítésre kell hogy kerüljön, és az rendezni fogja vagy ezeket, vagy
reményeink szerint sok minden problémát rendez azok közül, amelyek itt ezzel kapcsolatban
is felmerültek. Tehát a földtörvény és az üzemszabályozás két olyan eszköz, a Nemzeti
Földalap saját eszközrendszere mindehhez és a Nemzeti Földalapról szóló törvény, ez már
egy olyan keretet adhat, ami ha a közös agrárpolitikát is belekombináljuk, és egy ilyen irányú
változás lesz, ami most így ebből látszik, akkor ez talán a 2013 utáni időszakra, az új KAP
időszakára belül is átalakítja a viszonyainkat.

Egyébként csak annyit, hogy a részvénytársaságokban is családok vannak - ez csak
egy zárójeles megjegyzés. Én azt kérdeztem az évfolyamtársamtól, hogy te nem akarsz a
fiadra semmit hagyni. Nem családokról van szó? Gondolkodjatok el! Vannak közös
kapacitások, azt lehet szövetkezetben, közösen működtetni utána. Ha van egy szárítótok, azt
nem kell széthordani. Ki mondta azt, hogy szét kell verni? Hanem alakítsatok ki értelmes,
normális egységeket a gazdálkodásban, amely struktúra aztán persze majd egy idő után,
tulajdonosok, öröklés és a többi révén átalakul, nem lehet ezt egyszerre lejátszani. De ez csak
egy zárójeles megjegyzés, és, mondom, az én magánbeszélgetéseim egyfajta értelmezése az
én saját évfolyamtársaimmal a tekintetben, hogy az ő érdekeik miről szólnak. Ezt is érdemes
nekik maguknak is meggondolni, hogy milyen formában célszerű ezt az egész rendszert
működtetni, különösen ha az Európai Unióban változatlanul családi gazdálkodásról, kis-,
közepes gazdaságokról szól a történet. Ide csatlakoztunk. Lehetett volna máshova is
csatlakozni, Dél-Amerikához vagy a volt Szovjetunióhoz vagy nem tudom micsodához, a
FÁK tagállamaihoz, de nem oda csatlakoztunk. Tehát egy idő után érdemes körülnézni, hogy
a környezet mit segít, mit nem, és abban megtalálnia kinek-kinek a maga helyét. De ez már
csak egy saját, magánmegjegyzésem a kérdéshez.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ficsor Ádám képviselő úrnak adom meg a szót, utána
Szabó Zoltán következik, és akkor ezt a szekciót lezárnánk.

Államtitkár úr, meddig tudsz maradni?

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): 11 körül kell elmennem.

ELNÖK: 11 körül…

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): 11 körül, legkésőbb fél 12-
kor.
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ELNÖK: Azért vettem ezt előre, hogy a…

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): 11 és fél 12 között el kell
mennem, ne haragudjatok!

ELNÖK: Jó, akkor két rövid kérdés, és akkor Popp József úrnak adnánk át a szót.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a valóban
sok mindenre kiterjedő és sok kérdést felvető előadást. Sok mindent megértettünk a magyar
álláspontból - és sok mindent nem. És akkor itt, az értelmező kérdések körénél maradva
amikor az államtitkár úr azt mondta, hogy a második pillér kapcsán, a vidékfejlesztés kapcsán
vetik fel a franciák és a különböző tagállamok a támogatások tagállamok közötti elosztásának
az újra-paraméterezését, ott nehogy egy félreértésbe kerüljünk, mert az nekünk nem jó.
Nekünk egy nagyon veszélyes játék ez a nemzetek közötti pénzelosztás, hiszen az első
pillérben hajszálpontosan az átlagban vagyunk, viszont a vidékfejlesztési pillérben a
tagállamok közötti elosztásban relatíve - relatíve! - jó pozíciónk van hektárra vetítve, de
nyilván attól függ, hogy ezt mire vetítjük. Az én összes korábbi tapasztalatom azt mutatja,
hogy az összes ilyen reformban bedobják gumicsontnak a felső határt, bedobják
gumicsontnak a történelmi jogokat - ezek nagyon fontos kérdések, nem szeretném ezeket
lebecsülni, de közben csendes ultiban intéződik el a tagállamok közötti forráselosztás,
jellemzően úgy, hogy a nagyobb tagállamok érvényesítik az érdekeiket. Ezért szeretném
felhívni a figyelmet, hogy erre kiemelten oda kell figyelni. Egy.

Kettő: szerintem a felső határnak egy nagyon-nagyon egyszerű megoldása lesz, hiszen
egy történelmileg új pillanat van a magyar kormánnyal, az új magyar kormánnyal, pedig egy
nagyon-nagyon egyszerű képlet volt a felső határt támogatom, nem támogatom körében: ahol
vannak nagygazdaságok, azok nem támogatták a felső határt, ahol nincsenek nagygazdaságok,
azok támogatták a felső határt. Most először van az Európai Unió történelmében, azt hiszem,
egy olyan kormány, amelynek az országában vannak nagygazdaságok, ennek ellenére, ha jól
értem a kormányálláspontot, inkább felső határ párti lesz. Most mondom, zárt borítékban
leteszem, és meg lehet utána nézni, hogy mi lesz a nagyon egyszerű feloldása ennek a
kérdésnek: nemzeti opció lesz. Mindenkinek odaadják a kezébe a kést, hogy tökön szúrja a
saját termelőit, és majd mindenki eldönti, hogy ezt megteszi-e vagy nem teszi meg. A
németek nem fogják bevezetni a felső határt egy ilyen nemzeti opció keretében - a magyar
kormány ezt majd eldönti akkor.

Válaszolva azokra a felvetésekre, hogy ez szétíráshoz fog vezetni, nem fog szétíráshoz
vezetni. Meg kell nézni a 2003-as reformot! A 2003-as reformról 2002-ben jelent meg az első
dokumentum, a történelmi bázis 2000-2001-2002-ben lett meghatározni. Akkor tisztelettel
szeretném mindenkinek jelezni, hogy tudjon kalkulálni a maga családi gazdálkodóinak, hogy
ebben a reformfolyamatban a történelmi bázis 2008-2009-2010 lesz, az akkori viszonyok
lesznek érvényesek, abból lehet majd mindent levezetni.

Még egy dologhoz mindenképpen hozzá szeretnék szólni, az aktív gazdálkodó
viszonyához. Én azt hiszem, ott is egy félreértés van, mert teljesen külön kell választani.
Hogy most ezt az angol királynőnek hívjuk vagy egy budapesti ügyvédnek - hogy inkább
magyar viszonyokról beszéljünk -, az szerintem most nagyjából mindegy. De azt hiszem,
amikor az aktív farmerről, gazdálkodóról beszélnek, akkor ezeknek a kiszűréséről beszélnek,
és nem a kicsikről. Hiszen azt most is tudjuk - és ebben is várom a kormány határozott
kiállását -, hogy ha megnézzük, hogy mi az a minimális üzemméret, amelyre támogatás
adható, akkor ma Máltát leszámítva ez Magyarországon a legalacsonyabb az Európai
Unióban: 0,3 hektártól adható támogatás. (Dr. Ángyán József: Kertészetben!) Így van. Csak
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hogy lássuk, hogy ezek a számok a többi tagállamban hogyan néznek ki, néhány példa:
Csehországban, Dániában 5 hektár, Németországban, Franciaországban 4 hektár a minimális
támogatható szint. Tehát amikor arról beszélünk, hogy részmunkaidősöket kizárunk vagy nem
zárunk ki a rendszerből, az ennek a szintnek a beállítását jelenteni, hogy honnan indítom el a
támogatást. Ez alatt szerintem ezt kell érteni.

Az utolsó és talán a legfontosabb kérdés meg a legfontosabb dolog, hogy egy
félmondat erejéig szólt róla az államtitkár úr, miközben szerintem ez egy ennél sokkal
nagyobb súlyú kérdés, a történelmi jogok kérdése, és ezen belül az állattenyésztési ágazatok
támogathatóságának a kérdése. Odáig egyébként nem megyek most el, hogy ha valóságos
nemzeti érdeket akarnánk meghatározni, akkor nekünk az elemi érdekünk az lenne, és azt
kellene szajkóznunk, hogy a sertés, baromfi valamilyen módon beemelődhessen a támogatási
rendszerbe, hiszen Magyarország - nem ragozom, nyilván mindannyian tudjuk - jelenlegi
adottságait tekintve, a történelmi adottságainkat tekintve is ez lenne az elemi érdekünk. De
idáig még el sem megyek, mert - hogy mondjam? - nem akarok egy ellenzéki populista lenni,
hogy olyat várjunk el a kormánytól, egy olyan elvárást fogalmazzunk meg, ami szinte
lehetetlen vagy gyakorlatilag lehetetlen, de azért a meglévő állattenyésztési támogatások,
főleg a legeltetéshez kötöttek, a húsmarhatartás, a juhászat - és ilyen értelemben
mindenképpen ide lehet venni a tejágazatot is, picit más, de azért ebbe a sorba beilleszthetjük
- Magyarországon mint SAPS-os országban ezekben a történelmi bázis részben megképződött
ezekben az ágazatokban a top-up terhére, nagyon-nagyon nagy kérdés az, hogy ezt hogyan és
milyen módon lehet továbbvinni, és mi az, ami ebből termeléshez kötve tartható. Csak hogy
világos legyen: nem amellett szeretnék érvelni, hogy akkor most ezt az egészet fordítsuk át
történelmi bázisba, hiszen az nem a termelés fenntartását fogja szolgálni. Az az alapvető
kérdés, hogy ezekben az ágazatokban van-e esély arra, hogy termeléshez kötött támogatást
fenntartunk, ezzel garantálva, hogy ezek az ágazatok továbbra is működni fognak, létezni
fognak és élni fognak. Erről nem hallottunk szerintem eleget, és ez szerintem egy nagyon
izgalmas kérdés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Akkor mindjárt erre az
utóbbira válaszolnék. Tulajdonképpen említettem az első pillér fő szempontjait. Az egyes
speciális ágazatokhoz kötött támogatások erről szólnak - erről beszéltem egyébként -, és
valóban arról van szó, hogy vannak érzékeny ágazataink, ahol fenn kell tartani a termeléshez
kötött támogatást, pont erről szól a történet. Ebben szerepel a sertés, ebben szerepel a
tejágazat és sok egyéb, amit a képviselő úr is volt szíves megemlíteni.

Ami a történelmi bázist illeti, talán erre még reagálnék. Azt nyilvánvalóan nem…
Hogy a következő időszakra mi lesz a történelmi bázis, azt én nem mondanám meg előre,
tehát én nem tudom biztosan; nem tudom, honnan van az információ, hogy az éppen 2008 és
2010 lesz… (Ficsor Ádám: 2003-as analógia!) Az az analógia elég rossz analógia, mert olyan
történelmi bázis alakult ki, aminek az alapján ma olyanok kapnak még mindig nemzeti
támogatást, top-upot, akiknek már állatuk sincs. Tehát a 2006-os bázis egy… (Ficsor Ádám:
A 2003-as reform…) De az nem biztos, hogy azt az analógiát kell követni, és egy ilyen távoli
bázishoz kell viszonyítani. Ezért mondom, hogy én ezt nem tudom megmondani, lehet, hogy
mások… (Ficsor Ádám: Csak hogy világos legyen, ebben egyetértünk.) Igen… (Ficsor Ádám
közbeszól.)

ELNÖK: Bocsánat, az államtitkár úrnál van a szó.
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DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Így van. Én tehát ezt
biztosan nem tudom megmondani. Mindenesetre azt mindenképpen el kell kerülni, hogy
olyan távolságra kerüljön a történelmi bázis a tényleges támogatási időszaktól, hogy már
semmi köze nincs a két dolognak egymáshoz. Ez az a helyzet, amely Magyarországon van, és
ami elképesztő, hogy aki tudta, hogy 2006 lesz a történelmi bázis, az ezerszámra vásárolta fel
a marhákat, aztán utána le is vágta vagy eladta a marhát, és ma is felveszi a támogatást, ami
erre jár. Ez egy döbbenet. Ezt el kell kerülni. Az ilyen típusú történelmi bázisnak semmiféle
értelme nincs. De kell egy történelmi bázis olyan értelemben, hogy valahonnan ki kell indulni
a szintek meghúzásánál, hogyha van egy ilyen felső plafon. Tehát ez olyan értelemben
történelmi alapon, hogy az előző időszak támogatásából kell levezetni, de az nem lehet ilyen
távol a tényleges támogatási időszaktól, mint ahogy ez megtörtént. Ráadásul azt persze nem
tudom, hogy a bennfentes információk milyen módon kerülhetők el, mert elég nehéz ezt
elkerülni, ezt készséggel elfogadom, de a lehető legnagyobb mértékig kerülni kellene, hogy
bizonyos körök tudják, mi a történelmi bázis, mások meg nem tudják - mert ez is egy jellemző
helyzet volt annak idején, aminek most isszuk a levét, és még mindig nem sikerült tőle
megszabadulni. Tehát a történelmi bázisról ezek a gondolatok jutottak az eszembe.

Egyetértek, itt nyilván sok mindenre figyelni kell, hogy mi az, amit feldobnak, amire
odafigyel a többség, aki kevésbé rutinos, aztán pedig - ahogy a képviselő úr mondta - csendes
ulti zajlik az asztal alatt a források felosztásáról. Ezért mi nem vetjük el ennek az
újraelosztásnak a kérdését, ezt hangsúlyoztam, és majd meglátjuk, hogy egyébként mások
hogyan vetik fel ezt, vagy felvetődik-e egyáltalán. Éppen ez a magyar álláspont, hogy nem
kívánjuk ezt forszírozni éppen most. Hogy hol állunk a támogatási szintekkel, erre különféle
olvasatok vannak, hogy hogy csatlakoztunk, milyen feltételekkel - de nem akarok most ebbe
belemenni, mert ez már akkor egy politikai vita lenne. Én is azt gondolom, hogy ebben a
fázisban nekünk nem érdekünk különösebben, hogy felvessük ezt a kérdést, és ez a saját
álláspontunk.

Hogy a felső határ nemzeti hatáskörbe kerül. Lehet, hogy egy ilyen forgatókönyv lesz,
én ezt sem zárom ki. A GMO-nál is nagyon hasonló irányba mutatnak a dolgok, hogy ahol
nem tud egyezségre jutni a közösség, ott nemzeti hatáskörbe utalja a dolgot. Azt én nem
borítékolnám, hogy a németek mit fognak csinálni, mit nem, mert megoszlik a vélemény
Németországban is: a miniszter asszony a tárgyalások során nagyon határozottan azt mondja,
hogy fel fogják osztani ezeket a gazdaságokat; ugyanakkor ha egy más körbe mész el, elmész
azoknak a gazdaságoknak az érdekképviseletéhez, ott meg azt mondják, hogy nem fogja
felosztani, tehát Németország nem fogja ezt támogatni. Kíváncsian várom, mi lesz, és e
tekintetben is kiváró állásponton vagyunk, hogy a német, a francia és más álláspontok, a
lengyelek köré csoportosuló kör mit képvisel ezekben az ügyekben. Én azért azt gondolom,
hogy a mai Unióban többséget kaphat ez a plafonügy. Nemcsak azért, merthogy többségében
olyan államok alkotják azért ezt az Európai Közösséget, ahol a kis-, közepes családi gazdaság
a domináns, és nem a tőkéstársaságok, néhány országban dominál a tőkéstársaság, tehát nem
azok a dominánsak, még az újonnan csatlakozottak egy része sem abba a kategóriába tartozik.
Mondjuk a lengyelek, a szlovének nem tudom, miért támogatnák azt, hogy ne legyen felső
plafon? Nem igazán értem. Persze, néhány országban ez nyilvánvalóan felmerül, de nemcsak
ezért, merthogy olyan az összetétel, hanem mert el kell adni a közös agrárpolitikát, a
fogyasztók meg az adófizetők felé is el kell adni ezt a politikát. Én ezért gondolom, hogy ez
egy könnyen magyarázható, érthető dolog, hogy a közpénzt mire költjük el. Tehát látható a
törekvés, hogy egyre inkább csomagolni kell a közös agrárpolitikát ebből a szempontból. A
környezeti ügy is ezt szolgálja, a foglalkoztatás is ezt szolgálja, az élelmiszerbiztonság
hangsúlyozása és egyebek mind azt szolgálják, hogy be kell csomagolni. Ebbe a koncepcióba
nehezen illeszthető be, hogy a százezredik hektárra is adjuk ugyanazt lineárisan - közpénzből.
Miért csináljuk?
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Én ezért azt gondolom, hogy mindezt mérlegre téve nem biztos, hogy nem sikerül
ebben közös álláspontot kialakítani. Lehet, hogy ez nem ott lesz, ahol most gondolom én,
mondjuk 100 ezer eurónál, hanem följebb - így történt egyébként a sávos degressziónál is.
Ránk még nem vonatkozik ez, de ahol bevezették, ott is az volt, hogy egy erősebb degressziót
terveztek eredendően, aztán később följebb tolódtak a határok, és más lett a mérték. De én
azért nem vagyok abban biztos, hogy ebben nem lehet itt valami közös álláspontot kialakítani.
Meglátjuk. Itt is várakozó állásponton vagyunk. Én azt jeleztem, hogy mi a magunk részéről
ezt a fajta koncepciót támogatni tudjuk a saját agrár-, vidékpolitikánk szempontjából.

ELNÖK: Köszönöm. Most már egy kicsit mélyebben belementünk a szakmai
kérdésekbe, a részletekbe, semmint pontosító kérdések lettek volna, ami jó abból a
szempontból, hogy ha esetleg az államtitkár úrnak el kell mennie, akkor jól, alaposan
megtudtuk a kormány álláspontját, viszont nem jó abból a szempontból, hogy az idő nagyon
halad előre, és még nagyon sok fontos előadónk van. Szabó Zoltánnak azért még megadom a
szót, de igazán egy rövid kérdést és arra egy rövid választ kérnék, hogy tovább tudjunk
menni, mert biztos, hogy ugyanilyen érdekes lesz a vita további része is.

DR. SZABÓ ZOLTÁN (HANGYA): Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném
megkérdezni az államtitkár úrtól, hogy nem érez-e valamilyen belső ellentmondást magában a
közleményben az első pillérben szereplő piaci támogatások és a kockázat- és kríziskezelés
eszközeit illetően. Ugyanis a következő tapasztaltatom van: e tekintetben, a kockázat- és
kríziskezelés ügyében a 2005-ös közleményen kívül más igazán még nem látott napvilágot.
Azt annak idején azért nem vitték igazán előbbre, mert azt mondták a régi tagállamok, hogy
ott van az intervenciós mechanizmus, a piaci intézkedések mechanizmus, az bőven szolgálja
ezt az ügyet, tehát ilyen értelemben nem kell vele foglalkozni. Most mind a kettő szerepel
magában a koncepcióban, és valóban a párhuzamosság milyen mértékben áll fenn, milyen
mértékben szűrhető ki, hiszen tulajdonképpen ez egy óriási kérdés, ugyanis a kockázat- és
kríziskezelés eszköze egy WTO-konform megoldás lenne - szemben az első pilléres, közel
nem piaciakkal. Ez a dilemma, ami tulajdonképpen, azt hiszem, nagyon alaposan, mélyebben
elemzendő, és az ezzel kapcsolatos álláspont mindenképpen meghatározandó.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagyon röviden. Jó néhány
ilyen belső ellentmondás van még ebben az anyagban - ezzel jeleztem, hogy itt elég nagy a
mozgástér. Többféle forgatókönyv elképzelhető e tekintetben is, hogy melyik milyen
arányban jelenik meg, és pontosan nem is tudjuk, hogy milyen kockázatkezelési rendszerre
gondol az anyag, tehát ebből nem derül ki, hogy igazán miről szól a történet. Én azt hiszem
tehát, szintén menet közben fog alakulni, hogy a részletei hogy néznek ki ennek. Az
kétségtelen, hogy nem biztos, hogy a két rendszer szinergiában van egymással - finoman
fogalmazva -, hanem inkább ellentmondás lehet a két dolog között. Ezt nyilván fel kell oldani
a tárgyalások során.

Én a magam részéről azért úgy érzem, hogy a piaci eszközök megtartása egyszerre
nem szüntethető meg, tehát kell nekünk olyan eszközrendszer, amivel az egyébként nagyon
hektikus piacot kézben lehet tartani. Persze értem én ezt a problémát, és én is osztom, hogy itt
bizonyos ellentmondások vannak ebben a dologban. Máig idáig jutottunk. (Dr. Popp
Józsefnek:) Jóska, ha erre reagálnál, egy kicsit reflektálnál még, akkor ezt is jobban meg
tudjuk beszélni.



- 24 -

ELNÖK: Köszönjük szépen. A piacokkal kapcsolatban, azt hiszem, célszerű volna, ha
megoldást tudnánk találni arra, hogy a lokális piacok és a nem lokális piacok - most nem
mondom, hogy nemzetközi - között valami polgárjogot nyerjen az, hogy ez két különböző
megközelítést kíván, tehát hogy ne akarjuk mind a kettőt azonos szabályok szerint
működtetni. És itt akkor a WTO-nak a szarva egy picit akkor visszavágható volna. Nem
akarok belemenni, de ezzel a résszel sokat kell foglalkoznunk, mert a piac szabályozásán,
anélkül, hogy a lokális piac polgárjogot ne nyerjen, ez a családi gazdaságok, a birtokpolitika
és sok minden megbotolhat.

Akkor most átadom a szót Popp József úrnak, hogy tartsa meg a beszámolóját.

Dr. Popp József (Agrárgazdasági Tanács) tájékoztatója

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Tanács): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Urak!
Képviselő Urak! Meghívott Vendégek! Köszönöm szépen a meghívást. Én azt a feladatot
kaptam, hogy ismertessem a közlemény lényegi elemeit, az Agrárgazdasági Tanács
állásfoglalását és a közleménnyel kapcsolatban felvetődő legfontosabb kérdéseket. Ebben a
sorrendben mondanám el az előadást. Röviden beszélnék a KAP-reform hátteréről, a
következő pont a jelenlegi közös agrárpolitika, hogy miért van szükség reformra, szólnék az
új célkitűzésekről, a lehetséges eszközökről, és végül jönne az összefoglalás és a legfontosabb
kérdések. (Tájékoztatóját vetítés kíséri.)

A KAP-reform háttere. A lisszaboni szerződés hatályba lépett, a jelenlegi tervezési,
pénzügyi időszak 2013 végén véget ér, és a 2013 utáni közös agrárpolitika az
Európa 2020 stratégiához fog alkalmazkodni, és ahhoz is kell illeszteni. Az év első hét
hónapjában lezajlott a nyilvános vita. A bizottság nagyon elégedett az 5600 hozzászólással,
körülbelül 36 hozzászólás érkezett Magyarországról - egyes szakértők felteszik a kérdést,
hogy a közel 500 milliós lakossághoz képest ennyi hozzászólás sok vagy kevés, mert itt nem
csak azok szólhattak hozzá, akik a mezőgazdaságban érdekeltek. Júliusban rendeztek egy
konferenciát 600 résztvevővel, és megvitatta a KAP-reform témát a tanács és az Európai
Parlament, az európai gazdasági és szociális bizottság, valamint a régiók bizottsága. A
közlemény a bizottság szerint tükrözi a széles körben feltárt agrárpolitikai kihívásokat, választ
ad a nyilvános vitában megfogalmazott kérdésekre, körvonalazza a jövőbeni lehetőségeket, és
intézményközi vitát indít és előkészíti a jogalkotási javaslatot.

A bizottság végig azt mondta, hogy egyszerűsíti a közös agrárpolitikát, ehhez képest a
jelenlegi közlemény sokkal bonyolultabb, mint a jelenlegi közös agrárpolitikai szabályozás.
De ezekre a fő kérdésekre később kitérek.

A bizottság azt mondja, hogy a jelenlegi közös agrárpolitika lényeges elemeiben már
megreformált, két pillérre épül, az agrártámogatások közel 90 százaléka termeléstől
függetlenül kerül kifizetésre, a piaci intervenciós mechanizmusok szerepe a biztonsági háló
szintjére csökkent - ezt ők pozitív fejleménynek tekintik -, és a vidékfejlesztési politika
pénzügyi forrásokkal és új agrárpolitikai eszközökkel erősödött, nagyon jól tudjuk, hogy ezt
csak a modulációval tudták elérni. A bizottság úgy érzi, hogy hatékonyabban működik a
közös agrárpolitika, mint korábban, a készletek felhalmozódása már a múlté - kivéve a tejpor
és a vaj, ezt zárójelbe teszem -, javult a versenyképesség, a jövedelemtranszfer hatékonysága,
ami azt jelenti, hogy a jövedelemtámogatások egyre kisebb része szivárog el más gazdasági
szereplőkhöz. Úgy érzi a bizottság, hogy fenntarthatóbb lett a gazdálkodás. A vidéki térségek
problémáját integráltan közelítik meg - azért ebben óriási nézeteltérés van a kohéziós és a
strukturális főigazgatósággal -, és az EU-költségvetés stabilitásához is hozzájárult a közös
agrárpolitika.

A költségvetéssel kapcsolatos álláspontok. Először is le kell szögezni, hogy a
mezőgazdaság az egyetlen közös ágazati politika, ahol a közös támogatás és a nemzeti
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támogatások nyilvánosságra kerülnek, ugyanis a WTO-ban a bizottság tárgyalt az
agrártámogatások csökkentéséről, a vámok csökkentéséről, s a többi. Semmilyen más
gazdasági ágnak nincs közös ágazati politikája, és nem készültek a 27 tagországra
vonatkozóan összesítések arról, hogy azokat az egyes nemzeti tagállamok milyen mértékben
támogatják, erre nincs adatunk, tehát semmit nem tudunk erről mondani.

140 milliárd eurós volt tavaly az EU költségvetése, ebből 41 százalék, vagyis
57 milliárd euró jutott a közös agrárpolitikára. A KAP költségvetése 2009-ben relatív
értékben az EU GDP-jének a 0,5 százalékát teszi ki, és tudnunk kell azt, hogy az EU összes
közkiadása a GDP 50 százaléka, ugyanis a GDP 50 százalékát központosítják a kormányok az
EU 27 államában, és nyugdíjakra, egészségügyi, egyéb szociális kiadásokra használják azt fel.
Tehát hogyha a GDP-termelés arányában nézem, akkor 0,5 százalék. Még megjegyzem, hogy
az EU költségvetése jelenleg a bruttó nemzeti jövedelem 1,16 százaléka, ez a maximum,
1,08 megy be közvetlen befizetésből, vámokból, illetékekből, s a többi, és ez a bruttó nemzeti
jövedelem nagyjából megegyezik a bruttó hazai termékkel, a GDP-vel.

Miért van szükség reformra? Hogy választ adjunk a következő kihívásokra. Az első a
gazdasági kihívások csoportja: élelmezésbiztonság, áringadozás és a gazdasági, pénzügyi
válság. Itt néhány fő mezőgazdasági termék áralakulását látjuk, ez az ábra azt mutatja, hogy a
nyersolaj mindenkori piaci árával párhuzamosan mozognak a fő mezőgazdasági termékek
árai.

A mezőgazdasági jövedelmek változása az EU-ban. Több diát mutatok be ezzel
kapcsolatban, és megpróbálom nagyon közérthetően elmagyarázni, hogy a számok mit
takarnak. Az EU 27 indexe 2000-ben 100 százalék, az EU 27, akkor az EU 12-nél 16,6, az
EU 15-nél pedig majdnem 200 százalék - látjuk. Az EU 12-nél fokozatosan emelkedett a
jövedelem, 2008-ban meghaladta a 30 százalékot, utána 27,7-re csökkent 2009-ben. Az
EU 15-ben hektikus volt a jövedelem változása, és 2008-2009-ben meredeken csökkent, de
még mindig 189 százaléknál áll. Hogy miért van ez, azt sokan megkérdezik. Mindjárt
mutatom. Azért, mert az új tagállamokban nagyon sok az önellátó és félig önellátó gazdaság a
gazdaságszerkezeti összeírás alapján, ahol nem vagy alig képződik jövedelem.

Itt ugyanezt az ábrát látjuk, mégpedig úgy, hogy az index 2000-ben 100 százalék az
EU 15-re és EU 12-re vetítve. Az EU 12-nél a 13-at vittük fel 100-ra, onnan a 200-at hoztuk
le. Innen kiindulva látjuk, hogy a csatlakozás óta nőtt a jövedelem az EU 12-ben, és az
EU 15-ben a magas szinthez képest állandósult, illetve az utóbbi két évben egy picit csökkent.
De különböző szintekről beszélünk, tehát az előbbinél most is 30, az utóbbinál meg 190.
Talán ez az ábra mutatja a legjobban az eltéréseket, ezen azt látjuk, hogy hogyan alakul a
mezőgazdasági jövedelemszint a tagállamok között. Ezt a munkaerőegységre, az éves
munkaerőegységre vetítik, és látjuk, hogy ha az EU 27-et 100-nak veszem, 175 százalék az
EU 15-ben, és körülbelül 26 százalék az EU 12-ben, ez 2009. évi adat. De megközelíthetjük
úgy is a mezőgazdasági jövedelmeződését, hogy összehasonlítjuk a nemzetgazdasági
átlagjövedelemmel. Láthatjuk, hogy az EU 15-ben 60 százalékon áll, az EU 27-ben körülbelül
45, az EU 12-ben pedig 33-35 százalék. De nagyon fontos az a mondat, amely az ábra alatt
szerepel. Az OECD-ben ez folyamatos kérdés, több munkacsoportban dolgoztam, és soha
nem tudtuk kideríteni, hogy mennyi is a mezőgazdasági jövedelem, aminek az az oka, hogy a
mezőgazdasági háztartási statisztika hiányában a mezőgazdasági jövedelem nem tartalmazza a
nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeket és általában a vagyongyarapodás-
értéket sem, mert ha nincs osztalékkifizetés, ha csak földet vesz, akkor gyakorlatilag nem
tudom a jövedelemben kimutatni. Tehát hozzá kell tennünk azt, hogy mivel csak néhány
tagországban van mezőgazdasági háztartási statisztika, négy-ötben a 27-ből, nem tudjuk
pontosan, hogy mennyi a mezőgazdasági háztartás bevétele, csak azt tudjuk, hogy
mezőgazdasági tevékenységből mennyi jövedelmet realizált. Csak magunknak mondom a
tisztánlátás kedvéért, ezt nem szokták hozzátenni, amikor ezeket az arányokat bemutatják, de
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azt hiszem, a tudományos igényesség megköveteli, hogy legalább mi tudjuk, hogy annyira
azért nem rossz a helyzet, mint amit a számok mutatnak.

Az árolló romlása világos. Az input-output árak alakulása. Látjuk, hogy az output árak
folyamatosan csökkentek ’96-tól kezdődően, 2006-2007, amikor az élelmiszerársokk volt,
akkor egy kis növekedés volt. Ezzel szemben az input árak stabilizálódtak, illetve nőttek, az
elmúlt két évben csökkentek, de az agrárolló tovább nyílik - a KSH ezt a szót már nem
fogadja el, „romlik”, azt kell mondanunk, bár szerintem a „nyílás” szebb szó, de a KSH ebben
illetékes. (Derültség.)

Miért van szükség reformra? Hogy választ adjunk a környezeti kihívásokra. Ezek: az
üvegházhatású gázok kibocsátása, a talaj pusztulása, a víz- és levegőminőség, valamint az
élőhelyek és a biodiverzitás kérdése. 1990 és 2008 között széndioxid-egyenértékben kifejezve
az EU-mezőgazdaságban jelentős mértékben csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása,
az EU 27 átlagában 20 százalékkal, az EU 15-ben 12 százalékkal, ami azt mutatja, hogy az
EU 12-ben az átlagnál jóval nagyobb mértékben csökkent az üvegházhatású gázok
kibocsátása, mert csökkent a műtrágya-felhasználás, a növényvédőszer-felhasználás, s a többi.
Tehát hogyha bekerülne a mezőgazdaság az emissziós kereskedelmi rendszerbe, akkor a
széndioxid megtakarításából jelentős bevétele származhatna - az ábra csak ezt mutatja.

Éghajlatváltozás. Nem kívánok a részletekbe belemenni. Egy a lényeg: hogy az északi,
déli, keleti, nyugati tagállamokat kisebb-nagyobb mértékben érinti az éghajlatváltozás,
összességében egyébként negatív módon, mert ha túl sok eső van, az is nagy probléma, és
hogyha nagyon hosszan tartó aszály van, az is probléma.

Választ kell adnunk a területi kihívásokra. Itt két fontos pont van: az élhető vidék és a
mezőgazdaság sokszínűsége.

A mezőgazdaság jelentősége az EU-ban - és akkor rátérünk a gazdaságok számára, a
kisgazdaságok kérdésére. 13,7 millió gazdaság létezett az EU-ban a 2007. évi összeírás
alapján. Előzetes adatok vannak Magyarországon is a 2010. éviről, erről majd később
beszélek. A 13,7 millió farm 70 százaléka 5 hektárnál kisebb. Az élelmiszergazdaság - az
élelmiszeripart is magában foglalja - 17,5 millió főt foglalkoztat, az összes foglalkoztatott
7,7 százalékát. Ez egyébként nem rossz, ha abból indulunk ki, hogy az EU 27 átlagában a
GDP 72 százaléka a szolgáltatás, már csak 28 marad az iparnak és a mezőgazdaságnak.

A gazdaságszerkezeti összeírás határértékei az EU egyes tagállamaiban lényegesen
különböznek egymástól. Magyarországot kékkel jelölve látjuk. Magyarországon nincs
definíció a gazdaságra, nincs üzemszabályozás - az államtitkár úr említette, hogy sor kerül a
közeljövőben rá -, ezért a KSH a következő definíciót adta: egy gazdaságnak számít
Magyarországon egy statisztikai egység, ha 0,15 hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik,
0,05 hektár ültetvénnyel, 1 szarvasmarhával, sertéssel, juhval, kecskével, lóval.
20 tagállamban ennél szigorúbbak a korlátok, több mint 20-ban. Csak néhányat sorolok fel.
Minden, ami Magyarországtól felfelé található, Dániában minimum 5 hektár, ha 5 hektár alatt
van, nem számít gazdaságnak. Németországban ez 2 hektár, ott definíció van, hogy gazdaság
az, ha minimum 2 hektár mezőgazdasági terület van, minden, ami ennél kisebb, az
hobbitevékenység, nem számít bele a mezőgazdasági termelésbe. Svédország 2, Ausztria 1,
tehát Ausztriában is jóval magasabb, Franciaországban 1, a legtöbb tagállamban egyébként 1
hektár a 27-ből. De sorolom azokat a tagországokat, ahol még kisebbek a határértékek:
Ciprus, Lengyelország 0,1 hektár, de az állatlétszámban nagyobb, tehát az állattenyésztésnek
jelentősebbnek kell lennie, hogy gazdaságnak tekintsék. És akkor három olyan tagország van,
ahol abszolút nincs határérték, bármit annak számíthatnak: Írország, Málta és Románia.

És akkor eljutottunk a gazdaságok számához. Amit az EU mutat - ezek már magyarázó
diák, saját diák -, itt láthatjuk, 13 millió, ugye 700 ezer EU 27. Magyarországon - ezt piros
jelöléssel látjuk - 626 320 a gazdaságszerkezeti összeírás alapján, ez 2007. évi adat. Ehhez
képest, hogy Magyarországon 626 ezer gazdaság van, a nyolcszoros mezőgazdasági outputot
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produkáló Németországban 370 ezer, Dániában 44 ezer, a Cseh Köztársaságban 39 ezer, de
mondhatnék a másik irányból is példát: Ausztriában is csak 165 ezer, Lengyelországban
2,4 millió, Romániában 3,9 millió. Vagyis a gazdaságok számának több mint 40 százalékát az
új tagországok adják, az EU 12. És ezzel függ össze a munkaerőegység is, szinte lineáris a
kettő. Magyarországon 440 ezer az éves munkaerőegység, de hangsúlyoztam, hogy a
gazdaságok 95 százaléka önellátó vagy félig önellátó az EU definíciója szerint - később
megmutatom -, ami azt jelenti, hogy itt alig vagy nem képződik jövedelem. Tehát
amennyiben… (Dr. Ángyán József: Képződik, csak megélhetésre megy.) Így van, nem kell
vásárolnia neki, de azt sajnos nem mutatjuk ki. (Dr. Ángyán József: Így van.) Tehát amit ő
elköltene élelmiszerre, és megtermeli, az egy közvetett jövedelem, és azt az Eurostat nem
fogja. De a lényeg az, hogy ha a 440 ezres munkaerőegységből nem akarunk nagyon lemenni,
akkor nekünk nagyon magas hozzáadott értéket kell produkálni, illetve egyre több félig
önellátó gazdaságot piaci termelésre kell sarkallni, mert különben nagy probléma van az egy
munkaerőegységre jutó jövedelem tekintetében, tehát ezzel a termelési struktúrával, ami
jelenleg van, nem fenntartható. Ebből látjuk, hogy 11 223 ezer az éves munkaerőegység, az
éves munkaerőegységet a gazdaságok száma határozza meg, a gazdaságok számát pedig egy-
egy tagország definíciója a gazdaságra. Ezért tehát képtelenség összehasonlítani egy azonos
nevezővel rendelkező mutatóval.

A méltányos és kiegyensúlyozott támogatásokat hangsúlyozza a bizottság. Én nem
tudom, hogy mitől méltányos, ma azt sem tudjuk, hogy milyen lesz. Az biztos, hogy nem lesz
tisztességes, vagyis átalánytámogatás, és itt megjegyzem, hogy már Lengyelország is kifarolt
az eredeti álláspontja alól, megismétlődni látszik a visegrádi négyek 2002. évi közös
álláspontja, a lengyelek már letettek, most azt mondják, ha az alaptámogatás hellyel-közzel
átalánytámogatás lesz, az nekik nagyon jó, és a vidékfejlesztés aránya legyen 40-50 százalék
náluk, és őket már nem érdekli, hogy más tagországok mit mondanak. Ezért, azt hiszem,
nagyon jó az az álláspont, hogy mi óvatosak vagyunk, hogy mit mondunk a
támogatásleosztási kulcsról; hallgatunk, és ha jó nekünk, akkor azt támogatjuk.

A reform célkitűzései - mindenki ismeri -: életképes élelmiszertermelés, a természeti
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozás mérséklése,
kiegyensúlyozott területi fejlődés. Részletekbe az idő hiányában nem megyek bele, úgyis itt
hagyom az előadást, felkerülhet a honlapra - a közjavak kategóriája (Derültség.) -, mindenki
nézheti.

ELNÖK: Köszönjük.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Tanács): Agrárpolitikai eszközök - és most
jönnek azok a lényegi elemek, amelyekről részletesen szólt az államtitkár úr is; én talán egy
kicsit más szempontból közelítem meg ugyanazokat a pontokat.

Újraelosztás. Látnunk kell… Én a németekkel elég szoros kapcsolatban vagyok, főleg
azokkal az egyetemi tanárokkal, akik az ottani agrárgazdasági tanács tagjai. Ők azt mondják,
hogy Németország nem engedheti meg magának, hogy más leosztási kulcs alakuljon ki, mert
a nettó kedvezményezetti pozíció romlását nem szeretnék kockáztatni, ezzel egy német
kancellár nem állhat ki a választók elé, azt mondani, hogy mi még többet fizetünk be, és még
kevesebbet húzunk ki. Azonkívül Németország alig kap pénzt a kohéziós, strukturális
alapokból - nem tehet róla, fejlettebb, mint a többi régió -, és ezért nekik az egyetlen kivételi
lehetőség az első pillér. A németek azt mondják - legalábbis az ottani agrárgazdasági tanács -,
hogy nekünk mindegy, hogy milyen képletet hoztok ki, egy a lényeg: nekünk ugyanannyi
százalékot kell kapnunk, mint amennyit eddig kaptunk; hogy ezt ti azzal hozzátok ki, hogy
hol drágább a föld, a bérleti díj, a munkaerő, az nem számít, végeredményben Németország
százalékban a támogatások leosztásánál nem veszíthet.
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Célzottabb támogatás. Ha megnézzük ezt a bonyolult közvetlen kifizetési
csoportosítást, akkor én nem tudom, mitől lesz célzott. Célzott az, ha egy verébre lövök, itt
hétre kell lőni, és nem tudom, melyiket találom el milyen arányban.

Átalakítás, alaptámogatás. Lenne egy alaptámogatás. Nem világos, hogy ez az
alaptámogatás átalánytámogatás lenne-e, vagyis hogy minden hektár ugyanazt kapná. A
németek nem ebbe az irányba mennek. A németek úgy gondolják, hogy az alaptámogatásra
ugyanaz vonatkozik, amit ők az első pillérre gondolnak. Erre jönne egy környezetbarát
kifizetés - ez lenne az úgynevezett top-up, tehát kiegészítő fizetés. Az egy kötelező
zöldkomponens. És az is érthetetlen, hogy a második pilléres agrárkörnyezet-gazdálkodási
támogatás intézkedését feltolják az első pillérbe, hogy forrással együtt vagy anélkül, azt még
nem tudjuk.

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása, KAT-terület vagy LFA-terület.
Ugyanakkor megjelenik a második pillérben, nem tudjuk, hogy a kettőnek milyen a viszonya,
mit kellene az első pillérben meg a második pillérben csinálni ezért.

Önkéntes coupled, támogatáshoz kötött - azért írtam, hogy „coupled”, mert rövid szó,
és akkor nem kell annyi sorba írni - támogatás. Ez a jelenlegi 68. cikkelyhez hasonlít, ezt
részletesen megvitatták a képviselő urak az államtitkár úrral. Én még annyit teszek hozzá,
hogy nem elképzelhetetlen a jelenlegi álláspont szerint, legalábbis bizottsági vezetők részéről,
hogy a sertést betesszük ebbe, amit soha nem sikerült megoldanunk, hanem itt kínlódunk
ezzel az állatjóléti támogatással.

Utána jön még három kiegészítő elem - és ez a legzavarosabb -: a mezőgazdasági
kistermelők kistámogatása a definíció miatt, később meglátjuk; a kifizetések maximalizálása,
erről mutatok azért egy részletes, globális képet és az aktív farmer támogatása. Ezt az ábrát
felvetítettem nyáron is, nem akarok sokat mondani róla. Magyarország az első 45 százalékban
van a 4,73 referenciatonna hozam miatt, azt beszorozzuk 63 euróval, megkapjuk a
100 százalékos kifizetést. Ezek 100 százalékos kifizetési szinten kalkulált számok, és
láthatjuk, hogy ha mi belemegyünk bármibe, lecsúszhatunk ide (Mutatja.), most teljesen
mindegy, hogy ez a vonal itt van vagy itt van, de nyerhetünk is. Mivel az első 45 százalékban
vagyunk, ugyanazt mondhatjuk - mondom én személyesen -, mint a németek: ne kockáztassuk
ezt a relatív jó pozíciót. Majd meglátjuk, hogy mikor kell közbelépni.

Nagyon fontos még, hogy az átalánytámogatás bevezetése az összes közvetlen
támogatás 16 százalékának, ez 7 milliárd euró, az 53 milliárd euró változatlan áron számított
támogatás újraelosztását jelenti, Németország ezt a kockázatot nem vállalja, és erre
felfűződött Franciaország is. Mert a franciák úgy gondolták, hogy az első pillérből a németek
kihasítják a franciáknak is, ami jár, és majd a többiekkel megbeszéljük, hogy a második
pillérből hogy tudják még a maximumot kihasítani.

Agrárpolitikai eszközök. A második fontos szempont: piaci intézkedések. Itt szóba
került a kockázatkezelés, ami a második pillérbe került, de később beszélek róla. Röviden
annyit, hogy a kockázatkezelést úgy képzeli el a bizottság az eddigi anyagok alapján, hogy
nemzeti hatáskörbe utalja a biztosítás kérdését, nem akarja uniós szinten megoldani, mert
annyira eltérőek a feltételek az egyes tagországokban, hogy nem megy bele abba, hogy a
vidékfejlesztés keretében támogassuk esetleg a biztosítási díjat vagy a viszontbiztosítást, mert
nálunk a viszontbiztosítás olyan drága, hogy a tárca soha nem tudott a biztosítókkal
megegyezni abban, mert túl drága, nem éri meg, hogy én viszontbiztosítalak azokon a
területeken, ahol egyébként nem kötnél biztosítást a termelővel. Ez az USA-ban sokkal
olcsóbb, ott tökéletesen működik. Egyébként az EU 27-ből csak két tagállamban működik a
biztosítás, az egyik Spanyolország, nemzeti szinten, a másik pedig, ha jól emlékszem,
Görögország vagy Ciprus, de erre nem mernék most mérget venni.

De ami a legnagyobb kérdés a piaci intézkedésnél - a bizottság legalábbis annak
tekinti kockázatkezelési szempontból -, az az élelmiszerlánc működésének a javítása, mert ez
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is kockázatos. Itt láthatjuk, hogy 2007 januárja óta hogy alakultak a termelői árak, láthatjuk a
késleltetett hatást a feldolgozóknál és a kereskedőknél. A termelői árak hirtelen megugrottak
2007 júliusában. Látjuk, hogy 6 hónapos késéssel tudta az élelmiszeripar az átadási áraiban
érvényesíteni, csillapítva, a kereskedők meg további 6 hónappal később érvényesítették,
nagyon csillapítva, a fogyasztói árakban, mert a fogyasztói árak általában emelkednek,
teljesen mindegy, hogy a termelői ár felfelé vagy lefelé megy. Tehát ott már a legkevésbé a
fogyasztói árakban jelentkezik.

A mezőgazdaság részesedése az élelmiszerellátási láncban 2000 és 2005 között 29-ről
24 százalékra csökkent, ugyanakkor az élelmiszeripar, a -nagykereskedelem és a -
kiskereskedelem részesedése egyaránt nőtt, vagyis a profitosztozkodásból, hogyha ezt
egyenes arányban veszem a hozzáadottérték-termelésben, akkor látjuk, hogy 5 százalékot
veszített a mezőgazdasági termelés 2000 és 2005 között. (Közbeszólás: Meg azóta még
többet.) Hogyan? Nem értettem. (Közbeszólás: Meg azóta még többet!) Igen. Itt nincs újabb
adat, nincs újabb adat egyébként, 2000-2005-ös Eurostat-adatok vannak.

És akkor elérkeztünk a vidékfejlesztéshez. Itt meghatározó témák a környezetvédelem,
a klímaváltozás és az innováció, nagyobb összhang más uniós politikákkal, a kockázatkezelés
és új elosztási kritériumok - ehhez képest a közlemény nagyon kevés oldalban foglalkozik
ehhez a kérdéssel. Ha megnézzük a vidékfejlesztési támogatások alakulását, egyértelműen
láthatjuk - a következő ábra is ezt mutatja -, hogy az új tagországokat azért szépen
kompenzálták azért a veszteségért, amit az első pilléres támogatások fokozatos bevezetésével
elszenvedtünk és elszenvedünk még 2-3 évig, és ezért az EU 27-ben az 1 hektárra jutó
átlagtámogatás, ahogy itt látjuk, 74, az EU 12-ben 114, az EU 15-ben 59. Tehát azért hogyha
támogatásra jogosult területre vetítem - valamilyen közös mutatót találnunk kell, a Rise
Alapítványnál ezt találtuk -, akkor láthatjuk, hogy azért itt egy 80 százalékkal magasabb
támogatásról van szó az új tagállamokban, vagyis az új tagállamok sokkal érdekeltebbek a
vidékfejlesztési támogatásokban, mint a régi tagállamok. És hogyha egy átalánytámogatást
vezetnénk be, akkor, láthatjuk, az új tagállamok zöme veszítene…, bocsánat, nyerne
(Közbeszólás: Veszítene!) …, nem, nagyon sok új tagország veszítene, elnézést kérek, és a
régi tagországok nyernének, mert azok az átlag alatt vannak.

Itt láthatjuk a 2009. évi kifizetéseket. Ezek a közös agrárpolitika keretében juttatott
kifizetések. Egy kicsit árnyalja a képet, hogy az új tagállamokban a közvetlen kifizetés évi
növekedésével csökken a második pillér támogatásainak aránya, de azért majd megmutatom,
hogy körülbelül hol állna be, mert 2009-ben 60 százalékos szinten állt a közvetlen kifizetés.
De azért egy dologra felhívom a figyelmet: hogy a régi tagállamokban nem változik. Nézzük
meg, hogy Dániát, Hollandiát, Belgiumot, Franciaországot, Németországot mennyire érdekli a
vidékfejlesztés! 5-10-15 százalékot képvisel az összes kifizetésből. Nem véletlen, hogy az
első pillérre céloznak, és nem a másodikra, mert nem akarnak a tartományokkal és a helyi
önkormányzatokkal állandóan vitatkozni a társfinanszírozás kérdéséről, mert náluk 40-
50 százalékos arányt tesz ki, és ebben a helyzetben, amikor a pénzügyi, gazdasági válság
hullámai még nem csillapodtak le, nem vállalják be azt, hogy ezt az arányt nagyobb
mértékben növelik, mert nem fogják tudni lehívni, azért, mert társfinanszírozási forrás a
tartományoknál és a helyi önkormányzatnál nem áll rendelkezésre, mert hármasszintű
társfinanszírozás van a németeknél. De csak két tagország érdekelt egyébként a régiek közül a
vidékfejlesztésben: Ausztria és Portugália - körülbelül a középtől jobbra találhatók -, ahol a
vidékfejlesztés az összes kifizetés 45 százalékát teszi ki. Jobbra csak új tagországokat látunk,
még akkor is, hogyha a közvetlen kifizetések mondjuk idáig (Mutatja.) növekednek, ennyivel
növekednek, akkor is látjuk, hogy a vidékfejlesztés aránya jóval nagyobb, körülbelül
40 százalékon fog beállni, és 60 százalék az első pillér. Ezzel szemben az új tagországok
meghatározó csoportjánál ez csak 5-20 százalékot tesz ki. Ebből azért látszik, hogy ki miben
érdekelt.
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Az opciókról röviden. Az első opciós status quo maszatolással. A második opciót úgy
határozták meg, hogy nagyon sok mindent beletettek, hogy minden tagország beleférjen,
esetleg az Egyesült Királyság kivételével. Erről beszélt az államtitkár úr, vita is volt. A
harmadik opció a brit álláspont: az első pillért lefejezni 2014 és ’20 között, és a második
pilléres támogatásokat elsősorban a közjavak előállítására fordítani. Ebből is látható, hogy
nagyon kevés olyan tagország lesz, amely az első vagy a harmadik opciót fogja választani.

A következő ábrán ugyanezeket a sémákat látjuk, nem rabolom az időt, hanem majd a
kérdésekre próbálok koncentrálni.

A bizottság szerint a reform következtében a KAP jobban megfelel a gazdasági,
környezetvédelmi és területi kihívásoknak, fenntarthatóbb, kiegyensúlyozottabb, célzottabb,
egyszerűbb, hatékonyabb és számon kérhetőbb lesz - a közlemény ennek az ellenkezőjét
mutatja. A jelenlegi KAP eszközeit továbbfejlesztik, és újabbakat hoznak létre.

A következő lépések: intézményközi vita lesz a közleményről, hatásvizsgálatot
készíttet a bizottság, majd előkészítik a jogalkotási javaslatokat, és a jogalkotási javaslatok
2011 közepéig bemutatásra kerülnek - ez a magyar elnökség vége lehet, ha sietünk vele, akkor
június vége, de akkor júniusig el kell készülnie.

Az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalásába most nem megyek bele. Itt vagyunk
négyen az Agrárgazdasági Tanácstól, Hajas Pali, Szabó Zoli meg Kiss Miklós tud erről szólni.
Itt az a lényeg, hogy gyakorlatilag abban egyetértettünk, ami itt a kormánytervezetben is
megjelenik, azzal a kitétellel, hogy nagyobb nemzeti mozgásteret követelünk.

Nem beszél az anyag a második pillér társfinanszírozási arányának a sorsáról, magáról
a második pillérről is alig, a társfinanszírozásról pedig egyáltalán nem. Nem világos
számunkra, hogy marad-e ez a különbség a társfinanszírozásban a régi és az új tagállamok
között az új tagállamok javára, vagy mindenki 40-50 százalékkal járul hozzá, vagy mi
továbbra is csak 20-25 százalékkal járulunk hozzá a vidékfejlesztési támogatásokhoz. Ez nem
világos, ezt a témát kerülik, fel sem hozták, utalást sem tettek egyébként erre.

A pénzügyi szolidaritás sokkal inkább a támogatások újraelosztásáról és nem az
európai szolidaritásról szól, ezt azonban tudomásul kell vennünk, akármennyire is szeretjük a
„szolidaritás és kohézió” kifejezést.

Kisgazdaságok támogatása - a vita érintette. Hogy ki mit tekint kisgazdaságnak, én
nem tudom. Szóban sok mindent el lehet mondani, írásban a következő szabályok, rendeletek
léteznek - ez létezik, ami írásba foglalt -: kisgazdaság, önellátó és/vagy félig önellátó farm. Az
EU-ban három definíció van jelenleg, ez leírt, szabályozott definíció. Fizikai méret:
5 hektárnál kisebb. Gazdasági méret: a gazdasági méretnél azt mondja az EU, hogy ha egy
eume, tehát egy európai méretegység alatt van a fedezeti hozzájárulás, ami 1200 euróval
egyenlő, akkor önellátó farmról beszélünk; ha 1-nél magasabb, de 8-nál alacsonyabb az eume,
akkor félig önellátó farmról beszélünk; ha 8 euménél magasabb…, nem, azt mondja, hogy
még a piaci értékesítés is számít, ami azt jelenti, hogy az output kevesebb mint 50 százaléka
kerül piaci értékesítésre. Ez a kisgazdaság definíciója. Hogy ki mit mond ezen kívül, az
huszadrangú, ha majd beterjeszti a parlamentben, és látjuk ezt rendelet vagy törvény
formájában, akkor arról beszélgethetünk. A lényeg az, hogy ha ezeket a kategóriákat vesszük,
akkor az EU 27 átlagában a gazdaságok 80 százaléka önellátó és félig önellátó, még úgy is,
hogy nagyon sok tagország sokkal szigorúbb határértékeket húz meg a gazdaságszerkezeti
összeírásnál, mint Magyarország és még 5-6 tagország.

Magyarországon a gazdaságok száma 626 ezer, láttuk. A félig önellátó és önellátó
farmok vagy gazdaságok száma az összes gazdaságok 95 százalékát teszi ki. Az egyéb farm,
tehát azok a gazdaságok, amelyek nem tartoznak az önellátó és félig önellátó kategóriába,
száma összesen 29 ezer darabszámra, és az összes gazdaság 4,6 százalékát, a mezőgazdasági
terület 82 százalékát és a számosállat 74 százalékát képviselik. Én az előzetes adatokat láttam,
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ez a 626 ezer gazdaság 2010-re körülbelül 570 ezer lesz kerekítve, és a munkaerőegység, a
440 ezer is csökken néhány tízezerrel.

Az első pillér keretében lenne egyszerű és speciális kisgazdasági támogatás. Nem
tudjuk, hogy a közvetlen támogatás hány százaléka jut erre a célra és milyen feltételekkel. A
többi főigazgatóság Brüsszelben felteszi a kérdést, hogy ha ezt a definíciót alkalmazzuk,
akkor ezek szerint a gazdaságok 80-95 százaléka kap kiegészítő támogatást, vagy a
kisgazdaságok fogalma alatt mást értünk; ha mást, akkor várják a definíciót.

Aktív gazda - szóba került. Azt mondja az EU-jogszabály: a farmer mezőgazdasági
tevékenységet végző személy, beleértve ha a gazda jó mezőgazdasági és környezeti
állapotban tartja a területet - nem kell termelni. Nem kell termelni. A Health Check hozott egy
másik szabályt: önkéntes alapon a tagállamok kizárhatják a természetes és jogi személyeket a
közvetlen támogatásból, ha nem vagy alig végeznek mezőgazdasági tevékenységet - egy
tagállam sem élt ezzel a lehetőséggel eddig.

Aktív farmer. Kérdés: vajon az önkéntes alapon való kizárást kötelezővé teszik vagy
nem, és ha igen, mi alapján? Mely mostani kedvezményezetteket kívánja a bizottság kizárni?
Kérdések: a földtulajdonosokat, ha ők követelik a támogatást közvetlenül, a jótékonysági
intézményeket, amelyek szintén rendelkeznek mezőgazdasági területtel, és jogosultak
támogatásra, vagy a diverzifikált tevékenységet végző gazdaságokat, ahol a bevétel döntő
része nem mezőgazdasági tevékenységből származik. És itt az osztrákok is beremegtek, mert
a gazdaságaik 70 százaléka nem főfoglalkozású. És ezt nem tudjuk értelmezni, hogy egyrészt
a vidékfejlesztés keretében kiemelt szerepet kap a biodiverzitás, a nem mezőgazdasági
jövedelem növelése, és hogyha pont azokat zárnák ki, akiket erre sarkallunk, az egy óriási
paradox lenne. Zavaros a kérdés.

Támogatások korlátozása. Ez azért egy összetett kérdés. Az USA-ban 1938 óta
korlátozzák a támogatásokat. A legutolsó a 2003. évi farm-deal alapján született döntés:
maximum 360 ezer dollárt vehet fel egy gazdaság, és egy támogatásra jogosult személy
legfeljebb még 2 gazdaságban lehet érdekelt, de akkor is maximum 360 ezer dollár lehet az
összes támogatás, és a bruttó árbevételben is korlátozzák. Tehát az USA-ban azt mondják,
hogy tisztességesnek akkor tartom a támogatást, hogyha egy átlagos gazdaság szintjén kapja
meg a támogatást minden olyan gazdaság, amely nagyobb az átlagnál, ha kisebb, akkor
értelemszerűen kevesebbet kap, de az átlagnál senki nem kaphat többet. Tehát van példa erre.

Az EU-ban a közvetlen és piaci támogatás, az egy gazdaságra jutó közvetlen és piaci
támogatás nem korlátozott - a korlátozó tényező az, hogy az adott tagállamnak mekkora a
forrása, ez az egyetlen korlátozó tényező, mert egy gazdaság is felvehetné, ha egy lenne. A
bizottság 1992-ben és 2003-ban javasolta a korlátozást, de az Egyesült Királyság,
Franciaország és Németország elvetette (Közbeszólás: És 2008-ban is!), és 2008-ban is, így
van, 2008-ban is, és nem tudták átvinni, a Health Check előtt is ugyanúgy megbukott. De
mindjárt megmutatom, hogy a Health Checkben azért már korlátozták, igaz, hogy az
minimális, ha azt korlátozásnak vesszük, akkor 2008-at nem szabad beírni. (Közbeszólás:
Agenda 2000!)

A bizottsági közlemény javasolja a közvetlen támogatások maximalizálását. Kérdések:
az alaptámogatási komponensre vonatkozik-e ez vagy a teljes első pilléres kifizetésre? Mi
legyen az alaptámogatás felső határa? A munkaerő-intenzív gazdaságokra vonatkozó kivételt
hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban? Mert azt mondják, hogy ha nagygazdaságról is van szó,
például állattenyésztés és kertészetről legyen szó, és magas a munkaerőlétszám, azokra nem
vonatkozna ez a korlátozás.

A Health Check. Mi történt 2008-ban? Mikortól és milyen mértékben érinti a hazai
gazdálkodókat a moduláció? Nagyon jól tudjuk, hogy az előzetes bizottsági javaslat az volt,
hogy már 100 ezer, 2 ezer és 3 ezer euró felett hármas lépcsőben határozták meg, hogy hány
százalékot vesznek el, ha valaki túllépi ezeket a határokat. Akkor még 6, 8, 12 százalék volt.
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Az előbb említett három tagország a következő eredményt érte el: hogy a 300 ezer euró feletti
támogatás 4 százalékát bukják a gazdaságok, ha valamely gazdaságnál a támogatás magasabb,
mint 300 ezer euró, és ez az adott tagországban marad, és vidékfejlesztési célra
felhasználható. Ez egyébként a mai jogszabály szerint bennünket is érint 2012-től.

A modulált források az új kihívásokra fordíthatók: klímaváltozás, energia,
biodiverzitás, vízkészlet-gazdálkodás, ezzel kiegészültek a második pilléres támogatások.
További kérdések - és ez az utolsó dia -, hogy még bonyolultabb legyen a kép: az első
pillérhez kapcsolódó kérdések, a vitában ugyanezek a kérdések elhangzottak, és nem tudjuk a
választ ezekre. A támogatási jogosultság meghatározásának kritériuma, a közvetlen támogatás
részaránya az első pillérben és a kiegészítő támogatások részaránya. Az Egyesült Királyság
úgy gondolja, onnan olyan jelzést kaptam, hogy ők nem mennek abba bele, hogy a kiegészítő
komponens, bármelyik 15 százaléknál nagyobb kiegészítő támogatást kapjon, és úgy
gondolják, hogy nem kell minden kiegészítő komponenst használni, hanem egy tagállam
választhat a kiegészítő komponensek között. De akkor az a kérdés, hogy az alaptámogatást
például leszabályozzák 60-70 százalékban, vagy ha nem választom, akkor elbukom azt a
pénzösszeget vagy százalékot. Tehát nem látjuk még azt, hogy 60+10+10+10 százalék, és
akkor mi döntjük el, hogy a négy 10 százalékból mit választunk, és ha nem, akkor az
alaptámogatást tudom növelni vagy nem. Ezek nyitott kérdések.

A zöldkomponens mennyiben tér el a Cross Complience előírásaitól, és milyen
részarányt képvisel az első pillérben? Tehát nem tudjuk, hogy mennyivel lesz szigorúbb, és ha
szigorúbb lesz, akkor miért szerepel az első pillérben, akkor meg mi lesz a második pillérben
az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedéseknél az előírás? Nagyon furcsa, hogy az első
pillérbe tolták fel a Natura 2000-et, de a magas természeti értékű területek a második pillérben
maradtak. Ugyanez vonatkozik a kedvezőtlen adottságú terület támogatására is: az első és a
második pillérben szerepel, és senki nem tudja, hogy mi lesz a viszony a kettő között. Arról
nem is beszélve, hogy forrással együtt megy fel, vagy forrás nélkül megy fel. Az első pillérbe
második pilléres intézkedés is kerül, kérdés: második pilléres forrással együtt vagy sem? Mert
akkor tovább csökkenne a második pillér aránya? Miért lenne hatékonyabb a zöldkomponens
az első pillérben, mint a második pillérben?

A második pillérhez kapcsolódó kérdések: mivel tengelyekről nincs szó az anyagban,
csak intézkedések lennének? És mennyi? Egyes agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedések
átcsoportosítása az első pillérbe a források átcsoportosítását is jelenti a második pillér
rovására? Hogyan lehet elkerülni az átfedést a kedvezőtlen adottságú területek támogatása
esetében az első és a második pillér között? A vidékfejlesztésnek és a közjavak előállításának
a szerepét tovább csökkenti, hogy az innováció és a kockázatkezelés támogatása is a második
pillérbe kerül. Nagyon sok szakértő úgy gondolja, hogy ennek az első pillérben van a helye,
mindenféle piaci intézkedéssel összefüggő programnak.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Néhányan az asztalt kocogtatják.)

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, sokunknak szinte tapsra indult a
kezünk, mert annyira alapos, áttekintő, átfogó ismertetést hallottunk - Popp Jóskában ismét
nem csalódtunk. Köszönjük szépen.

Most továbbadnám a szót, és Hajas Pált kérném meg szólásra, aki szintén az
Agrárgazdasági Tanács tagja, ahogy azt tudjuk. Arra kérem, hogy vidékfejlesztési
szempontból - mint tudjuk, ő egy nagyon kis településen nagyon jó vidékfejlesztési
projekteket csinál több évtizede - szóljon hozzá. Pali, arra kérnélek, hogy ha lehet, a 8-
10 percet ne haladja meg a hozzászólásod, mert még vannak előre bejelentett hozzászólók, és
olyan 12-negyed 1 körül legkésőbb szeretnénk befejezni. A tiéd a szó, 8 percnél fogok szólni.
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Hajas Pál (Agrárgazdasági Tanács) tájékoztatója

HAJAS PÁL (Agrárgazdasági Tanács): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak!
Tisztelt Albizottság! Nehéz kiegészítést tenni. Inkább két irányból szeretnék az itt
elhangzottak mögé nézni egyrészt néhány európai aspektusból, másrészt pedig lefordítva
aktuális magyar vidéki kérdésekre.

Az első személyes észrevételem, hogy ez a bizottsági közlemény jelentős
visszavonulás a júliusi KAP-konferencián elhangzottaktól… (Zaj.)

ELNÖK: Figyelmet kérek szépen, az előadóra figyeljünk!

HAJAS PÁL (Agrárgazdasági Tanács): …, az a konferencia ugyanis egy nagyon
vidékfejlesztés-orientáltságú KAP-konferencia volt, amelyen… (Zaj.)

ELNÖK: Nagyon kérem, hogy akinek megbeszélnivalója van, az kinn beszélje meg,
mert zavarjuk az előadót.

HAJAS PÁL (Agrárgazdasági Tanács): …Tehát ez a bizonyos júliusi KAP-
konferencia nagyon az egészséges, változatos, biztonságos élelmiszertermelés irányából
közelítette meg, és nagyon erőteljesen elhangzott a FAO globális előrejelzése a 2050-es évre,
amelyre már az Európai Uniónak is igencsak figyelnie kell a következő ciklusban. Ebbe
illeszkedik az a WTO-vita, amely sok EU-konferencián, tanácskozáson elhangzott, hogy
Európa feladta vagy eladta magát, különösen a marhahús, a szója, a cukor és a bor esetében a
WTO ipari érdekekért.

A nyilvános vitáról elmondottakról csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy abból a
36 magyar hozzászólásból talán 20 hozzászólás volt értékelhető, a többi érdemben nem. De az
összesnek - ugyan nem olvastam el az 5600-at - a 80 százaléka vidékfejlesztő és fogyasztói
oldalról közelítette meg az igényeket, ami viszont azt jelenti, hogy Európában óriási
társadalmi elvárás van a biztonságos… (Dr. Popp József: És területfejlesztési oldalról is, az is
fontos.) …Igen, és területfejlesztési oldalról, igen.

Ami ennek a jelenlegi közleménynek és egyáltalán az európai és a magyar helyzetnek
egy nagyon kritikus eleme, az a farmerek kiöregedése, hiszen a következő 6 évben óriási
mértékben lépnek ki a farmerek, és nagyon-nagyon kis hányadban lépnek be a fiatalok. A
másik probléma pedig az alkalmi alkalmazotti kiöregedést érinti, ez Magyarországot
különösen érinti. A foglalkoztatás gyakorlatilag teljes egészében európai ügy. Ezen ugyan
valamit segít jelen pillanatban, hogy az európai politika próbálja a keletről nyugatra való
dolgozói migrációt, hiszen ez új tagországi tekintetben is preferáltabb lenne, viszont ez a
mozgás nem tudja letörni a délről észak felé vonuló migrációt. Nagyon nagy kérdés - a tisztelt
bizottság és a magyar kormány figyelmébe is ajánlom -, hogy Magyarországon mit teszünk.
Az ugyan kulcsszó, hogy foglalkoztatás, de kit foglalkoztatunk? Úgy tűnik, hogy az olyan
vidéken, mint ami Észak-Magyarországot is jelenti, gyakorlatilag a roma lakosságban vannak
foglalkoztatható, de munkakultúrával egyáltalán nem rendelkező, sőt munkavégzési
szándékkal sem rendelkező tömegek vannak, ezért üdvözlendő lenne az, ha valamilyen
formában oktatással és tudatmódosítással el tudnánk oda jutni… (Közbeszólás: Jó, hogy a
Rebeka nincs itt! - Derültség.) És azt is hozzá szeretném tenni, hogy annak a bizonyos
rendelkezésre állási támogatásnak és egyebeknek a keretében nagyon sok helyen lehetne
munkát adni, de én azt hiszem, a mai KAP-probléma nem ez.

A következő pont, amit nagyon hangsúlyosan szeretnék aláhúzni - ez hazai és európai
szempontból is fontos -, hogy minden téren a helyi gazdasági fejlesztésére fókuszálnak, és mi
is ezt kell hogy előtérbe helyezzük, és ez nagyon-nagyon érinti az üzletlánci magatartást. Itt
ismét a tudatformálásra szeretnék utalni, hiszen vitánk van, úgy látom, például az
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Agrárgazdasági Tanácson belül is a kereskedelmi láncok képviselőjével, aki a legnagyobb
meglepetésemre hajlandóságot mutat megtárgyalni azt, hogy kistérségi önálló logisztikát is
létrehozhassanak ezek az áruházláncok, ami óriási áttörés lenne, hogy ne kelljen több száz
kilométereket utaztatni az árut, és a központi beszerzés helyett mondjuk megyei vagy 50-
100 kilométeren belüli körzetből való beszerzések lennének megvalósíthatók.

Itt szeretném szintén az államtitkár úr figyelmébe ajánlani, hogy az ÚMVP-
irányváltásnál, ha lehet - azt hiszem, éppen holnap lesz monitoringbizottsági ülés - a
diverzifikáció újramegnyitása és annak a forráskiegészítése rendkívül fontos lenne, mert
másképp nem tudjuk Magyarországon, vidéken az egyébként is hihetetlenül gyenge
vállalkozói kedvet táplálni. De ha ez a diverzifikáció ilyen 50 százalékos támogatást fog
jelenteni, akkor egy centiméterrel sem jutunk előbbre.

Egy nagyon lényeges kérdés még - részt vettem több európai megbeszélésen - a
vidékfejlesztés és a területfejlesztés kérdése, hogy vajon ez verseny vagy harmonizálás.
Nagyon szeretném elmondani, hogy májusban egy santiagói konferencián egy rendkívül
ellentétes vélemény alakult ki, verseny és a régiók térnyerése, és azt is hozzá kell tennem,
hogy európai szinten a régiók hihetetlen nagy erőket mozgatnak meg, tudományos
intézményeket sorakoztattak fel, tanulmányokat készítettek, miközben a DG AGRI
főigazgatóság úgy elviselte, hogy mások dolgoznak helyette.

Örülök, hogy államtitkár úrnak ez úton is tudom tolmácsolni azt a rendkívül nagy
igényt, amit például két hete Párizsban megfogalmaztak egy ilyen 12 országos csapatban, a
franciák fogalmazták meg elsősorban, de csatlakoztak hozzájuk a portugálok, a lengyelek, a
görögök, az írek és természetesen mi magyarok is, hogy a magyar elnökségnek és az azt
követő lengyel elnökségnek kritikusan fontos szerepe lenne abban, hogy az agrár-, a régiós és
egyéb alapok, a szociális és foglalkoztatási alapok tekintetében mentse meg ezeket a pénzeket
Európa vidéke számára. Ezt elsősorban úgy fejezték ki, és az az érdekes, hogy a régiók
bizottságának egyik képviselője mondta el, hogy ők minden körülmények között abban
bíznak, hogy ezt a sokféle pénzt a KAP-agrárpénzek mellé fel lehet sorakoztatni a vidék
érdekében. És itt annyit szeretnék még hozzátenni, hogy Európában kifejezetten a Leader-
közösségekre, arra a 2200-2400 Leader-közösségre számítanak majd a területfejlesztés esetén,
mint egy olyan bázisra, amely ismeri a vidék problémáját.

Ami a mi magyar helyzetünket illeti, azt hiszem, hogy az észak-magyarországi
hegyvidéki területeken hihetetlenül fájó pont a gazdálkodóknak, hogy az AKG-ból
kihullottak, és ezt mindig csak a remény szintjén említik és említjük mi magunk is. És amit
említettem, a diverzifikálás és a közvetlen kapcsolat a fogyasztókkal, az, ami rendkívül
fontos. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük Hajas Pálnak, és azt is, hogy az időt is tartotta. Látom, hogy az
államtitkár úrnak is volt még mit jegyzetelnie, úgyhogy azt hiszem, Hajas Pál fontos szerepet
tölt be az Agrárgazdasági Tanácsban a nemzetközi kitekintése és a FAO-s múltja kapcsán.

Mennénk tovább… (Dr. Ángyán József jelzésére:) Esetleg kérdés van, államtitkár úr?

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, csak elnézést
szeretnék kérni, mert el kell menjek, ne haragudjatok, nem udvariatlanság. Kollégáim itt
vannak, a stratégiai főosztályvezető, a politikai főtanácsadóm itt van, és jegyzetelni fogják
azokat a felvetéseket, amelyek még elhangoznak, mindenképpen szeretnénk ezeket
figyelembe venni, csak az idő szorításában muszáj elmennem. Ezt szerettem volna csak
bejelenteni. És most nem reagálnék arra, amit Pali mondott, nagyrészt egyetértek ezekkel a
felvetésekkel, talán csak ennyit. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Hajas Pálnak különösen a Leader területén szerzett tapasztalatait ajánlanám a
kormányzat figyelmébe, amikor a Leader-programot átstrukturálásnak veti alá.

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azért két mondatot mégis
csak mondanék. Az AKG-t újra meg szeretnénk nyitni. Láthatóan kiszorultak, kiszorították a
játékszabályokkal azoknak a nagy részét, akik egyébként korábban már öt évig teljesítették.
Ez tarthatatlan. A források ismeretében, valamikor a tavasz folyamán valószínűleg újra kell
indítanunk az AKG-t is. Eredendően nem úgy szerepelt az AKG sem, hogy ötévente hirdetjük
meg, hanem egy folyamatos pályázási lehetőség lett volna. Nem lehet öt évre bezárni a kaput
azok előtt, akik idő közben szeretnének csatlakozni. Tehát erre szeretnénk áttérni, de csak
fokozatosan, egy folyamatos nyitásra, ahol rendszeresen lehet… Ennek nyilván egy nagyobb
adminisztrációja van, másrészt viszont kisebb a hullám, amely egyszerre érkezik, hogyha nem
ötévenként pályáztatunk. Tehát ezt mindenképp meg szeretnénk nyitni.

Ami a terület- és a vidékfejlesztés összehangolását és az egyéb alapokkal való
összhang megteremtését illeti, ez egy rettenetesen fontos dolog. Most itt az államigazgatási
reform kapcsán, az új területi egységek meghatározása kapcsán merült fel, hogy hogyan
tudnánk a területfejlesztés és a vidékfejlesztés ügyeit összekapcsolni. A terület lehatárolásnak
egy szempontja kellene legyen maga a vidékfejlesztési szempont is. A megyék, a
főispánságok, hogy így mondjam, aztán a járások, ahogy megy tovább, és a kistérségek ügye
és a Leader-csoportok ügye összehangolandó egymással, és azt hiszem, hogy erre van is
készség. Szeretnénk mi is ebbe az irányba terelni a folyamatokat, hogy ezek valóban
kiegészítsék egymást, és hogy valami közös területi alapot találjunk a fejlesztésekhez. Az
egyik eleme ez lenne, hogy közös területi alapot találni.

A helyi piacok vagy a helyi gazdaság fejlesztése pedig kézenfekvő dolog, egy
alaptörekvésünk. Most itt nemcsak az európai uniós forrásokra apellálunk, és ebbe az irányba
szeretnénk terelni a forrásoknak azt a részét, ami mozdítható, hanem a saját eszközeinket, a
saját költségvetési forrásainkat is szeretnénk ebbe az irányba mozgósítani. A Széchenyi-
tervben - hogy egy példát hozzak most - alakul egy újabb modul, amely nem egy nyolcadik
program lesz, hanem a hét programban lesz elhelyezve a helyi élelmiszer-feldolgozás és -
értékesítés kapacitásainak a kialakítása, tehát a kisléptékű feldolgozók és a helyi piacok ügye.
Megállapodtunk Matolcsy miniszter úrral és Cséfalvay Zoltán államtitkár úrral, hogy erősítjük
az agrármodult a Széchenyi-tervben, miután az ÚMVP forrásai nagyrészt elkeltek, sajnálatos
módon 20 százalék maradt hátralévő 50 százalékos időre, és a nagy részét valószínűleg nem is
tudjuk visszaszerezni már. Ezért más vonalon megpróbáljuk bővíteni a Széchenyi-terv felé a
lehetőségeinket, és ez segíteni fog. Másrészt bizonyos térségek, a tanyás térségek fejlesztési
programja elindult egy szerény kis összeggel, de jelzés értékkel, bizonyos térségekre
vonatkozóan pedig nemzeti programokat akarunk indítani, az első ilyen a tanyás térségek
fejlesztése. Most 1 milliárd forint van erre, és ebben is szerepel a helyi gazdaság, a helyi
piacok, a helyi feldolgozás erősítése.

Ezért mondtam - és elnézést, hogy részletesebben nem tudok válaszolni, mert el kell
menjek -, hogy alapvetően a megközelítésmóddal és a felvetésekkel is egyetértek, arra
törekszünk mi is, hogy ebbe az irányba tereljük a folyamatokat itthon is meg a közös
agrárpolitika kapcsán is.

Köszönöm szépen, és elnézést, de most tényleg el kell menjek. Kollégáim itt vannak.

ELNÖK: Államtitkár úr, köszönjük, és szeretettel várjuk máskor is a KAP-albizottság
üléseire.

Következő felszólalónknak adnám meg a szót, aki Szilvássy István, a Magyar
Település- és Területfejlesztők Szövetsége képviseletében szól.
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Szilvássy István (Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége) felszólalása

SZILVÁSSY ISTVÁN (Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége):
Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm az államtitkár urat, remélem, egyszer módunk lesz
találkozni, és részletesen megbeszélni a területfejlesztés és a vidékfejlesztés viszonyát, mert
ebben van, azt hiszem, egy olyan kérdéskör, amit ugyan az előadás is említett, és Hajas úr is
szólt erről, de azt hiszem, hogy a két nagy politika között, amit most az Európai Unió vitat, az
egyik a KAP, a másik meg a Kohéziós Alap, nincs tisztába téve a dolog, nincs rendbe téve,
nincs átláthatóvá téve. (Dr. Ángyán József távozik.) Úgyhogy a kérdéskört, amit Popp úr
felvetett, még legalább három ilyen nagy kérdéskörrel lehetne bővíteni. Ez lenne az egyik,
ilyen üzenetszerű hozzászólásom, hogy célszerű lenne, hogy a magyar kormány minél
hamarabb kezelje ezt a kérdést a saját országa viszonylatában.

Az államtitkár úr végszavazásában volt némi utalás erre, de ezt sokkal alaposabban
meg kellene vizsgálni. A regionális politika főigazgatósága hasonló vitát kezdeményezett a
regionális politikák - ugyanúgy, ahogy a KAP - vonatkozásában, és jelentős országok és
hozzászólások és érvek vannak amellett, hogy a Kohéziós Alapot csökkentsék, ami a közép-
kelet-európai régió országai számára nagyon negatív üzenet lenne, és akkor ha hozzávesszük
a KAP-nál is a vidékfejlesztést… Dodonai a kérdés, hogy akkor vajon jobban fog-e járni ez a
régió a vidékfejlesztéssel vagy sem, ezek is olyan kérdések, amelyekben, azt hiszem, erőteljes
lobbizásra lenne szükség. Ez a második mondandóm, hogy tulajdonképpen ezt a kormányzati
kommunikációt már több helyről hallottam, legutóbb amikor Barsiné Pataky Etelkával
tárgyaltunk Duna-stratégia ügyben, hogy december 31-éig mint az anyatigris küzd a magyar
érdekekért, majd január 1-jétől ő már európai uniós érdekekért fog küzdeni. Nem tudjuk, hogy
helyette ki fogja a magyar érdeket, a magyar kormányt képviselni a Duna-stratégiában. És
ugyanígy, azt hiszem, az agrárpolitikánál is ez a kérdés.

Azt viszont nem tudom… És a tisztelt elnök úrnak vagy a bizottságnak címezném ezt
egyrészt kérdésként, másrészt egy javaslatot is tennék. Viszont ez a fajta kötelezettség, ami
valószínűleg egy ilyen gentlemen’s agreement dolog lehet az Európai Unióban, mert
jogszabályt nem látok arra, hogy az elnökséget betöltő kormánytisztviselő a nemzeti
kormányzati minőségében a nemzeti érdeket nem képviselheti, de ha ez így van, ezt fogadjuk
el! Viszont nem tudom, hogy az elnökséget betöltő országgyűlés, nemzeti országgyűlés adott
szakbizottságának van-e ilyen kötelme akár erkölcsi, akár más alapon - ezt kérdésként teszem
fel.

Ellenben szeretném jelezni, hogy az a néhány szervezet, amely a KAP kapcsán is
állást foglal, inkább saját magunk ösztönzésére és a bizottság támogatását is kérve, használjuk
ki az NGO-lehetőségeket. Mit értünk NGO alatt? Messzemenően nem civil szervezeteket.
Magyarországon ezt összekutyulják. Vannak érdekképviseletek, szakmai szervezetek és ha tíz
ember összeáll mondjuk bélyeggyűjtésre, filantrópszervezet, az is egy NGO, de az egy civil
szervezet, illetve NGO a kutatóintézet is, NGO az egyetem is, NGO a ti szövetségetek, a
tanács is, és azért ezeknek az NGO-knak érdemes lenne egy nagyon határozott programnak
egy kis állami támogatás mellett - mert azért itt szakemberek, technikák vannak, amelyeket
mozgatni kell - felállni, és menetelni előre, mint most a lobbisták élhada, úgymond, és
elnézést a vulgáris megfogalmazásért, nem jutott jobb eszembe. Ezt ki kellene használni. Ezt
megint nem fogja más megmondani nekünk. Ezt kérdésként és javaslatként vetem fel. Nincs
nagyobb konkrétság, hogy akkor hány ember, miképpen, hogyan, mennyiért csinálja ezt, de
próbáljunk valami programot kitalálni! Holnap lesz az ÚMFT monitoringbizottsági ülése,
gondolom, ott is fel kellene ezt vetni, mert a technikai assistance-ből még talán jut annyi az
Agrárkamara támogatása mellett, hogy érdemes lenne egy-egy ilyen akciót és egy-egy
lobbiprogramot bevetni, végignézve, hogy mi lesz a félév alatt, és ahol a kormányzat
úgymond neutrális lesz, ott a magyar érdekképviseletek nagyon hangsúlyosan jelenjenek meg
a döntési pontokon, az Európai Tanács ülésein, illetve különösen a parlamentnél.
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A harmadik dolog, amit meg szeretnék említeni, az ez a kockázatviselési ügy. Szóval a
közös agrárpolitika nem egyenlő - gondolom, egyetértünk - az egységes agrárpolitikával; már
csak a földrajzi környezet, a termelési hagyományok, módok miatt sem lehet egységes
európai agrárpolitikáról beszélni, de sorolhatnánk ezer dolgot, ami miatt nem lehet egységes
agrárpolitikáról beszélni. Ha meg nem egységes az agrárpolitika, akkor nem csak a top-upok
miatt kellenek a nemzeti sajátosságok, hogy a lefölözéseknél maradjon meg nemzeti
büdzsében az így lefölözött összeg, hanem a kockázatviselésben is figyelembe kell venni a
nemzeti sajátosságokat.

A lobbiszervezetek nevében is köszönöm szépen, hogy körbeosztották ezt a bizonyos
állásfoglalást, amit még természetesen tavasszal tettünk közzé, és küldtünk be a bizottság
felhívására. Nem véletlenül indul ez az egész állásfoglalás ezzel a térképpel, szóval itt azért a
románokkal, akiknek a képviselője most az agrárfőbiztos, össze kellene fogni, és ugyanígy a
lengyelekkel. Szóval azért itt Európában, legalábbis ami a vízkárokat jelenti, lehet termelési
módokról, nagyságrendekről, támogatásról beszélni, de ha nincs, mert a víz elárasztott
mindent… Azt hiszem, nem kell nagyon ragoznom ezt.

Mire kell itt konkrétan gondolni? A szubszidiaritásnak egy fontos értelmezésére
hívnám fel a figyelmet. Magyarországon mindig lefelé értelmezzük a szubszidiaritást
valahogy, tehát hogy helyben kell megoldani, ahol a legtöbb kompetencia van. Na most a
„helyben” nem azt jelenti, hogy a hierarchiában lenn, hanem ahol a legtöbb kompetencia van -
ezt az Európai Unió a lisszaboni szerződésében is kimondja. Most nem tudom idézni a pontos
paragrafust, de tessék megnézni, a szubszidiaritásról olyan konstellációban van szó, amikor a
nemzeti kormányok hatását, lehetőségét, kompetenciáját meghaladó ügyről van szó, akkor lép
életbe a lisszaboni szerződésben ez a szubszidiaritási kritérium, amely azt mondja, hogy ezt
uniós szinten, bizottsági döntéssel, bizottsági kompetenciákkal kell megoldani. Azt hiszem, az
vitán felül áll, hogy az árvízügy ilyen, az árvízkatasztrófa ilyen, de talán a szárazságügy is
lehet ilyen, vagyis nem mellékes kérdés, és talán az élelmiszerbiztonság mellé kellene
helyezni ezt a kockázatviselési problémát. Ez sokkal előbbre való, mert ez egyre
hatványozottabban jön elő a klímaváltozással, mint tudjuk.

Az utolsó kérdés, amit megemlítenék, az az államtitkár úr beszámolójáról a
kormányzati intézkedésekről vagy a kormány-előterjesztésről és a bizottság közleményéről
szólna, amit egyelőre úgy tudunk csak rögzíteni, hogy oké, rendben van, mert ezekből a
választási lehetőségekből Magyarország nyilván nem tud mást választani. Akármilyen
taktikával is tették meg ezt az 1-3. variációt, a 2. variációt kell, azt hiszem, támogatnunk. De
ahogy az itt többször elhangzott, tényleg nagyon sok ördög mozog a részletekben, és lassan
pokoljárásra leszünk ítélve, hogy ezeket az ördögöket elkapdossuk. Ebben szintén egy nagyon
markáns összefogásra lenne szükség. Én javaslom, és esetleg az önkormányzati bizottság és a
Mezőgazdasági bizottság talán egy közös parlamenti nap keretét is megérdemelné ez a téma,
hogy a Kohéziós Alappal és az új KAP-pal összefüggésben valamikor januárban vagy
februárban, szóval amikor önök úgy gondolják, hogy arra alkalmas az időszak, érdemes lenne
ezt szélesebb körben megvitatni, hiszen nagyon sok ága-boga van. Ha én a területfejlesztés, a
településfejlesztés oldaláról közelítek, itt már elhangzott a kistérségek kontra HACs-ok
kérdése, szóval itt a 3152 településből legalább 1500 olyan, ahol önellátó gazdaság van. Ha ez
megbomlik, ha ezt nem fogjuk biztosítani, akkor Magyarországon tömeges éhezés is lehet.
Azt hiszem tehát, hogy a kérdés sokkal árnyaltabb és összefüggésében sokkal nagyobb, mint
hogy egy szakbizottság kezelje csak a kérdést. Mint ahogy ha itt maradt volna az államtitkár
úr, nagyon javasoltam volna, hogy valahogy tárcaközi programmá szükséges tenni az új KAP
és a területfejlesztésben a Kohéziós Alap várható változásainak az ügyét. Mert Magyarország
egy vidékies ország, ezt elismerik a regionális politikában, tehát ehhez kell viszonyulni. Nem
ugyanaz a helyzet, mint mondjuk Angliában vagy Belgiumban, amelyek inkább városias
országok.
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Még egy dologra szeretnék reflektálni. Szokták mondani azt, és itt, azt hiszem, az 1-
esben is ezt akarják meg a 3. variációban is ezt akarják jelezni, hogy Európának
versenyképesnek kell lennie az élelmiszerellátásban, az élelmiszerpiacon. Ez egy nagyon szép
dolog, de ez akkor olyan helyzeteket fog eredményezni, mint Európában a területfejlesztésben
az úgynevezett pólusprogram, amikor a nagyvárosokat, a nagyvárosok környékén fejlesztjük,
mert ott tudjuk koncentrálni a tudást, az innovációt, a tőkét, s a többi, és ez a jó fejlesztési
irány; és akkor jönnek a leszakadó területek, és most mint egy kásahegy itt áll előttünk, és
Közép-Kelet-Európában ez a fő súly.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen a hozzászólást.
A következő felszólaló, mielőtt a vitát megnyitnánk, Szabó Zoltán úr, a HANGYA

Szövetkezeti Együttműködés képviselője. Utána tartjuk meg a vitát.

Dr. Szabó Zoltán (HANGYA Szövetkezeti Együttműködés) felszólalása

DR. SZABÓ ZOLTÁN (HANGYA Szövetkezeti Együttműködés): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Albizottság! Tisztelt Jelenlévők! Megpróbálom nagyon tömören összefoglalni azokat
a gondolatokat, amelyeket részben már az Agrárgazdasági Tanácsban is elmondtam, de úgy
érzem, hogy valamilyen formában ezeknek a helyét még tovább kell keresnünk. Az egyik
ilyen alapkérdés, és megvallom őszintén, amikor az anyagot elolvastam, azt mondtam, hogy
sajnos ez a WTO szorításában és a nagy befizetők kényszerei alapján kialakult - nagyon
diplomatikusan úgy fogalmazom meg: - semmitmondó szöveg, ami alapvetően, azt kell
mondjam, hogy ha nagyon radikálisan szeretnénk gondolkodni, hogy milyen módon fog ez
továbbfolyni, akkor azt kell mondjuk, hogy ez sajnos nem fenntartható hosszú távon. Ugyanis
hogyha én most a WTO logikája felől közelítem meg magát a kérdést, akkor nyilvánvalóan
azt kell mondjam, hogy ezeknek az ügyeknek az egész megoldását a piacra kell bízni, és
innentől kezdve ez az angol állásponthoz eléggé közel álló dolog. Akkor viszont azokat az
elemeket kellene erősíteni, amelyek a piaci mechanizmust vagy a piaci mechanizmus eddigi
esetleges hibáit kiküszöböli, azokat megszünteti.

Ilyen értelemben az egyik ilyen kérdést, az állattenyésztés kérdését Ficsor képviselő úr
is felvetette. A mezőgazdaság addig, ameddig az állattenyésztés tulajdonképpen hanyatló
ágban van, márpedig Európa egészében, nemcsak Magyarországon, hanem Európa egészében
ez az igaz, akkor tulajdonképpen ha ezt a mechanizmust nem tudom valamilyen módon
rendbe rakni az intézkedéseimmel, akkor valószínűleg hosszú távon el fog bukni ez az egész
rendszer, mert lényegében mit tudok csinálni. Ezért valamilyen olyan jellegű támogatást,
kifizetést, egyebeket kell alkalmazni, amelyek megint csak annyit jelentenek, hogy
valamilyen vitába fogok keveredni a WTO-val, megint csak kezdődik a következő
visszatáncolás, kezdődik a következő vita, és megint egyre kevésbé tudjuk működtetni. Tehát
a dologhoz hozzátartozik, hogy a problémát abban látom, hogy sem az egyik logika, sem az,
hogy na most akkor támogatási oldalról tisztába teszek mindent, amit preferálni akarok, sem a
másik oldal, hogy a versenyképességet és a piaci, világpiaci helyzetet, szituációt megerősítem,
sem az egyik, sem a másik nem érvényesül, és ebből következően az anyag olyan, amilyen.

A mozgástér egy bizonyos mértékig nyilván leszűkült. Én azt a részét keresem, hogy
mit lehetne még abba az irányba megtenni, hogy valamilyen módon azért azok a helyzeti
hátrányok, amelyek Magyarországot érintik, illetve amelyek az európai gazdaság egészét
érintik, hogyan orvosolhatók. És keresem azokat a pontokat, amelyek ebbe a szövegbe
beleférnek.

Az egyik ilyen kérdés volt az aktív kérdés. Megmondom őszintén, nagyon sajnáltam,
hogy az államtitkár úr azt mondta, hogy ezen vita volt, de nem mertek kiállni mellette, mert
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félreérthető. Hogyha odaírjuk zárójelbe, hogy „aktív (fő- és részfoglalkozású)”, akkor
világossá válik, hogy az, aki valóban a mezőgazdasági tevékenységben aktív, és innentől
kezdve valamilyen módon már közelebb jutottam ahhoz, amit egyébként a kormányzati
célban nagyon világosan megfogalmaztak, hogy a vidéki foglalkoztatást növelni kellene.
Valljuk be őszintén, a részfoglalkozású, hogyha az tulajdonképpen egy félig önellátó, az félig
piacra is termel, ha meg félig piacra is termel, akkor meg kell teremteni a piaci csatornáit.
Tehát alapvetően megvan az a keret és az a mozgástér. Megmondom őszintén, nagyon
örülnék, hogyha a magyar kormányzat az aktívat tartalommal megtöltve továbbvinné, mert a
dologhoz hozzátartozik, hogy én azt hiszem, ez elemi érdekünk. (Dr. Popp József: De akkor
bizottsági rendelet formájában…!) Így van, világossá kell tenni. (Dr. Popp József: Eddig ezek
az elemek jelentek meg, amelyeket felolvastam.) Így van, tehát ebbe az irányba kell
elmozdulni. De hogyha már éppen mi vagyunk, akik a karmesteri pálcát fogják, akkor ne azt
mondjuk, hogy én nem tudom, hogy ez mi, és inkább nem foglalkozom vele, hanem próbáljuk
megtölteni egy olyan tartalommal, ami előreviszi a mi ügyünket is.

A másik ilyen kérdés, amiről az aktivitáshoz kapcsolódóan kell szólnom, hogy nagy
dilemma az állattenyésztés. Már bocsánat! Az alapproblémát én abban látom, hogy az egész
közösségi agrárpolitika teljes rendszere és a piaci támogatási rendszere is kizárólag abból
indult ki, hogy az alapító tagországoknak milyen volt a mezőgazdasági struktúrája. A
dologhoz azért hozzátartozik, hogy azóta egyrészt a világ is megváltozott, másrészt az Unió
belső struktúrája is megváltozott az új tagországok révén, ennek következtében ezt nem
reagálta le eddig a közösségi agrárpolitika. Itt van például az abrakfogyasztók problémája. Ez
tipikusan az a kérdés, amit nem reagált le, mert a nagyoknak ez nem volt probléma, hiszen ők
a saját gazdasági struktúrájukból következően, illetőleg a területalapú kifizetésekkel és az
intervencióval tökéletesen elégedettek voltak. De az eszközök most már egészen másként
alakultak, kicsúsztak, és ilyen értelemben, meg kell mondjam, az aktív mellett, a terület
mellett én bizony a számosállatot is fontosnak tartanám mint lehetőséget, abból a
szempontból, hogy meghatározzam, hogy ki az aktív. És akkor innentől kezdve a
számosállatban már a gazdasági szereplők… (Dr. Popp József: Állatnál mindenki aktív,
területnél nem.) Igen. Azért mondom, hogy ezek bizony olyan jellegű kérdések, amelyekbe,
azt hiszem, bele kellene mennünk, és minél mélyebben és minél pontosabban definiálnunk
kellene, mert azt hiszem, hogy azért valamilyen módon azokat a dilemmákat is oldaná,
amelyek vastagon fennállnak a magyar agrártámogatást illetően.

A másik ilyen kérdés, amely, megmondom őszintén, számomra nagyon homályos, és
nyilván a HANGYA együttműködést valamilyen módon érdekli és érinti, hogy a szövegben
elhangzik, hogy a termelői összefogások, a piac, az értéklánc, és a többi. Ha azt a részét
nézem, hogy ma a termelői együttműködések egy körét, a zöldség-gyümölcs ágazatot piaci
intézkedésként kezelik, a másik körét pedig vidékfejlesztési intézkedésként… Nagyon
örülnék, hogyha most már tisztáznák, hogy a termelői összefogás a mi megközelítésünk
szerint tulajdonképpen elsődlegesen piaci értékrendet jelent, de nyilvánvaló, hogy van egy
vidékfejlesztési hozadéka is, mert abban a pillanatban, hogyha valóban piacra viszi az árut,
valóban eljuttatja a fogyasztóig az árut, egy megélhetést biztosít, és ezért nem biztos, hogy az
összes többit a vidékfejlesztési pillérben kellene tartani, ha a zöldség-gyümölcs ágazatot
kiemelten a piaci intézkedések között egészen más mechanizmussal és sokkal jobb
kondíciókkal tudjuk támogatni. Megint visszatérek arra, hogy ha ezt változatlanul úgy
csináljuk, ahogy most van, akkor az állattenyésztési ágazat tulajdonképpen megint csak
háttérbe szorul. Tehát ezeket az ügyeket valamilyen módon globálisan kellene kezelni. Ebben,
megmondom őszintén, megint csak azt kell mondjam, hogy sajnos a magyar kormányzat
részéről sem látom még ezt a szándékot, mert most éppenséggel ugyan összevonták a piaci
intézkedések alatt a termelői együttműködéseket a minisztérium struktúrájában, de mondjuk
most a zöldség-gyümölcs ágazatra egy 1,5 milliárd forintnyi támogatás rendelkezésre áll a
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kofinanszírozásból, a többi ágazatra viszont semmilyen olyan szabad forrás nincs, amellyel
mozgatni lehetne egyáltalán a dolgokat, és ebben hiába kezdeményeztünk bármit, világossá
vált, hogy nem tehető meg, egyelőre kötött a kormányzat keze és főleg a pénztárcája.

Amit mindenképpen szerettem volna még elmondani, az az, hogy visszakanyarodnék
egy pillanatra arra az intervenció, kockázatkezelés kérdésére; azért kanyarodok vissza, mert
hogyha a WTO-logikát próbálja valamilyen módon… - próbálja? - …, kényszerül alkalmazni
bizonyos mértékig az Európai Unió, hála az utolsó bizottság kereskedelmi biztosának meg,
valljuk be őszintén, a mezőgazdasági biztos is eléggé liberális elveket vallott, tehát hogyha
ezeket a vonalakat nézzük, akkor alapvetően a kockázatkezelés kérdésében az a bizonyos
megoldás, amikor bekövetkezik az, hogy nem pusztán a természeti katasztrófákkal, hanem a
piaci áringadozásokkal kapcsolatos intézkedéseket is beleértjük a kockázatkezelésbe, akkor
tulajdonképpen előjön az a kérdés, hogy mit tartalmaz az első pillér, mit tartalmaz a második
pillér, ez a kockázatkezelés második pilléres vagy első pilléres, mit vált ki, tehát a totális
rendszert érinti. Ezt most nyilván nem lehet keresztülvinni, de alapvetően ha a
fenntarthatóság, tehát a közös agrárpolitika fenntarthatósága szempontjából nézzük, akkor
nekünk ebbe az irányba valamilyen módon előbb-utóbb nyitnunk kell, gondolkodnunk kell, a
részleteket ki kellene dolgozni, mert különben óhatatlanul abba a helyzetbe fogunk kerülni,
mint a legutolsó WTO-tárgyalások után, amikor közölték, hogy márpedig az exporttámogatást
megszüntetjük, kész, tokkal-vonóval, felejtsünk el mindent. Erre az egész folyamatra nem volt
felkészülve az Európai Unióban senki, mi magyarok pláne nem, tehát ilyen értelemben minket
kevésbé érintett, valljuk be őszintén, de azért attól függetlenül a hatásait érezzük.

ELNÖK: Egy perced van még.

DR. SZABÓ ZOLTÁN (HANGYA Szövetkezeti Együttműködés): Én ezeket a
gondolatokat szerettem volna mindössze csak elmondani, és úgy hiszem, hogy ha a magyar
álláspont ebbe az irányba finomodhat egy picit, akkor az megítélésem szerint biztos sokat
segítene az agrárágazatnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm Szabó Zoli hozzászólását.
Igen, a WTO egy új elemként jött be ebbe a képbe, ami n agyon fontos, és tudjuk,

hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a ’90-es évek eleje óta WTO-logikára történik a
közös agrárpolitika reformja és átalakítása. A szép új világ akkor jön el nekünk,
mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozóknak, hogyha a mezőgazdaságot kiveszik a
WTO hatásköréből, ami persze nem reális, ahogy arra te magad is utaltál. Erre mondtam én
azt, hogy viszont a lokális piacok kialakításánál bizony volna mozgástér arra, hogy a két
rendszer párhuzamosan tudjon működni, tehát a nagy rendszer menne a WTO logikájára,
viszont a lokális gazdaság kialakításánál marketingtámogatások és sok minden,
vidékfejlesztés, sok minden más vonatkozás bejöhetne.

Amit az abrakfogyasztókra mondtál, az is egy nagyon-nagyon fontos elem. Ha az
Európai Parlament agendáját figyeli valaki, ott van ennek a fehérjekérdésnek a tárgyalása.
Tudjuk, hogy az európai állatok, az abrakfogyasztó állatok 70 százalékban importfehérjét
fogyasztanak - ebben nagyon nagy lehetőség volna. Ez azért nem volt gond a korábbi, a régi
tagállamoknak, a 12-knek, mert szinte mindegyikükhöz tartozik egy tengerpart, és a
tengerparti övezetekben könnyen ki tudott alakulni ez az abrakfogyasztás. Ez valóban egy
olyan elem lehetne, amit nekünk, a magyar kormánynak abszolút fel kellene vállalnia, hogy
mi nagyon kontinentális állam vagyunk, és a mi állataink… Mindig, minden fórumon
elhangzik, hogy az állatállomány növelését célul kell kitűzni, hogy az milyen nagy probléma,
de az erre vezethető vissza, és itt egy világos szembenállásunk van nekünk közép-
európaiaknak a régi tagállamokkal, de a románok, a szlovákok és több mindenki más is
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idetartozna. Úgyhogy ez két nagyon fontos dolog, amit felvetettél, és azért fontos, hogy ezek
mind jegyzőkönyvben legyenek, ami a honlapra fel lesz téve, s a többi, mert ott vissza tudja
követni, aki esetleg nem tudott jegyzetelni.

(Jelzésre:) Most Ficsor Ádám képviselőtársamnak adom meg a szót.

Hozzászólások

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is szeretném
megköszönni Popp Jóska előadását, mert nagyon edukatív jellegű volt, és azt hiszem, hogy
sok olyan kérdésről oszlatta el a figyelmet, amire talán túlságosan is figyeltünk volna, és
rávilágított néhány olyan kérdésre, ami meg inkább elkerülte volna a figyelmünket. Én
pontosan arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy…, szóval ne hagyjuk magunkat, a
kormányt kérve erre, hogy ne hagyja magát gumicsontok által megvezetni. Az igazi kérdések
azok azért a költségvetésben lesznek, hogy mennyi ez a pénz, mert nagyon jó, hogy szuper jól
elosztjuk majd mi itt a pénzt, és majd bemondanak egy - nem tudom - 40 százalékkal
csökkentett KAP-költségvetést. Ma nem látok erre esélyt, és talán ennek a réme elvonulóban
van, de - hogy mondjam? - nehogy egy altatás legyen ez az egész! És ugyanígy igaz ez a
WTO-ra: amíg a forradalom és szabadságharc a WTO-t nem tudja felszámolni, addig
legalábbis tanuljunk meg ezzel együtt élni, és próbáljuk meg ennek a keretei között
érvényesíteni a magyar lehetőségeket.

Szilvássy István barátomnak válaszolnék, aki felvetette, hogy a kormánynak egyfajta
illedelmes távolságtartást kell legalábbis elbáboznia a nemzeti érdektől, amikor is ő az elnök,
és hogy mi az, amit a Mezőgazdasági bizottság tehet, mit tehetünk mi. Ha nagyon őszinte
akarnék lenni, akkor a válaszom a „semmit” szóval kezdődne, és utána azt árnyalnám egy
picit. De most szeretnék egy ennél pozitívabb megközelítést alkalmazni, és inkább arra tennék
javaslatot, és akkor konkrét javaslatot szeretnék tenni, hogy próbáljunk kialakítani - nem
hiszem, hogy ezt a mai ülésen meg lehet tenni, hiszen ebben további előkészítő munka kell -
egy olyan közös állásfoglalást, amely minimum legyen ennek az albizottságnak az
állásfoglalása, jobb esetben fogadja azt el a Mezőgazdasági bizottság, még jobb esetben, ha
mezőgazdasági bizottsági szinten konszenzus tud benne lenni, akkor akár egy országgyűlési
határozat, határozati javaslat is lehetne belőle. Mert abban viszont teljesen igaza van Szilvássy
úrnak, hogy amit a kormány nem mondhat ki politikai illendőségből, azt a nemzeti parlament
sokkal világosabbá teheti, kimondhatja.

Ne vegyék egy nagyképűségnek, de azért jó pár európai uniós tárgyalást, különböző
közöspiaci reformokat végigültem én magam is, és a kormánynak az mindig egy nagy
könnyebbséget ad, hogyha azt tudja mondani, hogy én már itt jófiú lennék, és megegyeznék
veletek, de otthon ott vannak ezek, nyomnak engem ebbe az irányba. Ez egy tárgyalási
taktika, de szerintem segítene a kormánynak. Csak hogy világossá tegyem: ezt nem a
kormánnyal szemben javaslom, nem valamilyen… Magyarul a magyar érdekek érdekében
szerintem a kormánnyal ebben konzultálni kellene, talán az elnök úrnak kellene ebben talán
az államtitkár úrral konzultálni és kitalálni. Ha és amennyiben lesz ilyen határozati javaslat,
bármilyen szinten is születik meg, akkor abba én a következő pontokat tenném bele, a
következő pontokat javasolnám:

Elsősorban és először is figyeljünk oda a nagy egészre, magyarul arra, hogy az össz
KAP-költségvetésre mondjunk valamit. Tehát mondjuk ki nagyjából ugyanazt, amit a
németek, egy intelligens megfogalmazásban, hogy nem fogadható el olyan helyzet, amelyben
Magyarországra nézve, nyilván a 100 százalékban beért támogatásokat illetően, ahhoz képest
csökkenés jöjjön létre. Ezt szerintem ki kell mondani, ebben képviselhetünk világos
álláspontot. Egy.
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Kettő: ki kell mondani, azt hiszem, azt, hogy nem járja az, hogy WTO-oltáron, más
tagállami érdek oltárán a magyar állattenyésztést és egyébként általában az európai
állattenyésztést feloldozzák. A múltkor Feldman helyettes államtitkár úr a Mezőgazdasági
bizottság ülésén, most pedig Ángyán államtitkár úr olyan letudottnak tekinti ezt a kérdést
azzal, hogy van egy félmondat, amely megengedi a termeléshez kötött támogatásokat. Arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon éleslátó módon Feldman államtitkár úr a
múltkori mezőgazdasági bizottsági ülésen az én kérdésemre adott válaszában is elismerte,
hogy ez jó esetben lesz az a 3 százalék, ami most 68-as szint lehet. Ha a teljes első pillérnek a
3 százalékát köthetjük termeléshez, most leegyszerűsítve úgy fogalmazok, hogy
állattenyésztéshez, az, azt hiszem, nagyon nincsen rendben. Tehát mi itt azért nem arról
szoktunk beszélni, hogy 1 százalékkal kellene az állattenyésztés arányát növelni, nem ezek
azok a nagyságrendek, amelyekről itt szó van. Foglalkoztatás, különböző dolgok, Hajas úr
említette az észak-magyarországi tájegységet, én is fel tudnám hozni azt példának, ahol nem
lehet mást folytatni, sőt ad absurdum pont még a meglévő, rossz minőségű szántókat is inkább
a legeltetés, az állattartás irányába kellene átalakítani. Egy szó mint száz, én azt hiszem, hogy
ebben az értelemben ebben nagyon-nagyon markánsan kell fogalmazni, hogy az
állattenyésztésnél a termeléshez kötött támogatás mértékének növekednie kell, és lehetőséget
kell erre adni.

Zárójel - ezt nem az állásfoglalásban mondom, hanem csak itt a vita érdekében, illetve
a jegyzőkönyv kedvéért -: az egyetlen esélyünk pontosan az, és egyébként erre van a
bizottsági anyagban egy utalás, hogy az első pillérnek az a greening, a zöldülő
komponensében kifejezetten felvetik, hogy legelők, állandó legelők, Natura 2000-es területek,
magyarul tehát azon keresztül talán van esélyünk arra, csak akkor ne szórjuk szét azt a pénzt,
és akkor azt tényleg erre célozzuk meg. Azt hiszem, ennek így lenne értelme.

A következő pont, amit én mindenképpen beletennék egy ilyen állásfoglalásba, az az
intervencióról szólna. Ebben is világosan kell beszélni. A múltkori bizottsági ülésen is
elmondtam, hogy kinyílt egy kiskapu: a bizottság az „intervenció” szót újra a szájára veszi, és
nem mint szitokszót, hanem mint esetleges időhöz, helyhez, nem tudom én mihez kötött, de
mégiscsak lehetőséget. Ha ez a kiskapu kinyílt, akkor nekünk ezt a kiskaput be kell rúgnunk -
ha fogalmazhatok ilyen forradalmi hevülettel -, merthogy azt hiszem, az egy elementáris
magyar érdek, hogy… Hogy mondjam? Jó években persze az ilyen típusú… Jó év? Francot jó
év! Ár szempontjából, az ismert termés és egyéb szempontból normális években ezt úgy
szeretjük elfelejteni, meg ilyenkor nem fontos az a 100 eurós intervenciós ár, de milyen jó
lenne az majd akkor, amikor 17 ezer meg 18 ezer lesz a termény, és nem tudjuk, hogy a
világgazdaság hektikusságában ez hogyan fog változni.

Végül, de nem utolsósorban egyetértek Szabó Zoltán úrral abban is - és erre nem
szeretnék konkrét javaslatot tenni, talán pont őket kellene megkérni arra, hogy erre tegyenek
szövegszerű javaslatot, ha lesz ilyen anyag -, hogy ezt a szokásos EU-s egyet ide, egyet oda,
senkinek sem mondok semmit dolgot ezekben a termelői együttműködő szervezetekben
szüntesse meg, és ebben tegye le világosan a garast, mondja meg, hogy ezt honnan lehet
támogatni, rendelje hozzá a forrásokat, és egyébként mindaz, amiről oly sokat beszélünk, de
amiért sajnos nagyon keveset teszünk mind itthon, mind az Európai Unió szintjén, hogy
lokális gazdaság, áruházláncokba való lokális, regionális beszállítás, az pontosan ezeken a
szervezeteken keresztül mehetne. Mert akkor gyakorlatilag egy rendszert kellene létrehoznia,
annak kellene megteremteni az EU-s kereteit, a mellé kellene odarendelni a forrásokat, a
mellé kellene odarendelni a szabályozást, és akkor lenne egy világos rendszer. És akkor abba
be lehet integrálni a Leader-rendszert, a kistérségi rendszert, akkor nagyon sok mindent mellé
lehet pakolni. De mondja ki, hogy mi ebben a fő csővezető, mert az nem jó, hogy különböző
tagállami érdekek, regionális érdekek, helyi érdekek verik szét ezeket a rendszereket, és
gyakran egyébként pont az együttműködő rendszereket egymással szembefordítják, ami
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nincsen rendben, és ismerve a magyar virtust ezt mi nem is fogjuk tudni rendbe tenni, mert
amíg két magyar van, addig ők úgyis két szövetkezetet fognak csinálni. Pontosan ebből a
szempontból kell nekünk ezt az EU-ból kierőltetni, hogy ezt onnan tegyék rendbe.

Magyarul - és ez az utolsó mondatom - az a javaslatom az elnök úr felé, hogy fontolja
meg, hogy ne csak vita és beszélgetés legyen, hanem a magyar elnökséget, a magyar
kormányt támogatandó valamilyen határozati javaslatra jussunk egy-két ülés alatt. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Ezt megígérhetem, és ezt összekötném azzal, amit
Szilvássy úrtól hallottunk mint javaslatot, hogy egy parlamenti nyílt napot próbáljunk meg
erre összehozni a nemzeti összefogás jegyében, és akkor esetleg arra, hogyha egy másik
vonulaton ezt elő tudná készíteni. Nyilván itt egy csomó egyeztetés kell az államtitkár úrral, a
stratégiai főosztállyal, a frakciókkal, s a többi, de én azt gondolom, hogy ez a kettő így
párhuzamosan, valóban azzal a szándékkal, hogy a kormány törekvéseit támogassuk, amikor
neki nemzeti érdekeket kell képviselnie a tanácsüléseken és másutt.

(Jelzésre:) Popp Jóskáé a szó.

DR. POPP JÓZSEF (Agrárgazdasági Tanács): Elnök úr, nagyon röviden reflektálnék
néhány kérdésre - a kérdések már az előadás előtt felvetődtek, csak nagyon siettem az idő
hiánya miatt. Az egyik a kockázatkezelés volt. Az az érzésem, hogy túl nagy az elvárásunk
ezzel kapcsolatban. Én végigültem az elmúlt két évben nagyon sok ilyen high-lever
meetinget, és arra jutottunk, hogy a biztosítást oldják meg a tagállamok maguk. Az, hogy
Magyarország pénzügyi gyarmat lett, mert a bankok legalább 80 százaléka külföldi
tulajdonban van, és a viszontbiztosítás összege ilyen magas, az a mi saját problémánk, nem
minden tagállamra jellemző ez. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nem vállalja be a bizottság
azt, hogy vidékfejlesztési támogatás keretében a biztosítási díjakat vagy akár az állami
viszontbiztosítást támogassuk, ez lekerült a napirendről.

Az árutőzsdei határidőt ügyletekre helyezik a hangsúlyt, nem vesznek részt az európai
gazdák az árutőzsdei határidős ügyletekben, egyrészt azért nem, mert nem is foglalkoztak
vele, és nincs hagyománya, másrészt azért nem, mert nincs annyi pénzük, hogy a napi
határidős áringadozásból származó veszteségeket feltöltsék, tehát erre is támogatást
javasolnak sokan. Nagy kérdés, hogy ilyen területen lesz-e támogatás, de ez is egy
kockázatkezelési lehetőség, hogyha fedezeti üzletet tudnak kötni, és erre van támogatás, mert
a saját zsebükből nem tudják kirántani azt az összeget, ami ehhez kell.

Az állattenyésztés támogatásával kapcsolatban csak nagyon halkan jegyzem meg,
hogy a gazdaságszerkezeti összeírás azt jelzi, hogy az állatoknak már több mint kétharmada
társas vállalkozásoknál van, és a kisgazdaságok szabadulnak az állattenyésztéstől. Tehát
oldjuk fel ezt a kisgazdaság-állattenyésztés paradox helyzetet, nehogy azért ne foglalkozzunk
az állattenyésztéssel, mert azok úgyis a társasoknál vannak! Vigyázzunk erre, én azt
mondanám - csak felhívom erre a figyelmet. Nehogy valamilyen oltáron feláldozzuk a teljes
magyar állattenyésztést, és nem tudom, hogy mi van a háttérben, hogy fokozottan nem
foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Csak én látok egy paradox helyzetet jelenleg. Kisgazdaság,
nagygazdaság, és az állattenyésztés zöme a nagygazdaságoknál van. Akkor is kellőképpen
kell foglalkoznunk vele, mert különben sokkal több munkaerőt veszítünk, hogyha az
állattenyésztés erodálódik, és teljesen mindegy, hogy a nagygazdaságban valahol 400 embert
foglalkoztatnak, vagy a kisgazdaságban van, ahol 5-öt, mert ha 200-at elküldenek, az is egy
óriási veszteség. Még az állattenyésztés meg a kertészet foglalkoztatja a legtöbb embert a
mezőgazdaságon belül. Én csak felhívom erre a figyelmet, hogy vigyázzunk erre. Fogalmam
sincs, hogy mi van a háttérben, de látok egy kis paradox helyzetet. Az állattenyésztés társas
gazdaságoknál van elsősorban, és a kisgazdaságok támogatását próbáljuk előtérbe helyezni,
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ami helyes út, de azért nem szabad mondjuk a másikat azzal büntetni, mert éppen nála van az
állattenyésztés zöme.

A lokális piac, kereskedelmi láncok témája. Ehhez annyit tudok most röviden
mondani, hogy legalábbis abba a stratégiai munkacsoportba, amelyben én is szakértő vagyok,
bevettük Feiner Pétert, hogy ne partvonalon kívülről írogasson e-maileket, hogy ő mit
mondott volna, ha ott lett volna, hanem azt mondtuk, hogy legyen ott, és mondja el, és ne azt
mondja, hogy mit mondott volna, ha itthon lett volna. Örülök annak, hogy ilyen irányú
hozzáállása van, de egyébként azt hozzátette, hogy nagymennyiségben standard minőségű
árut akar, akár lokális piacról van szó, akár globálisról, akár nemzetiről. Egyébként a mi
stratégiai munkacsoportunkba bevettünk egy olyan pontot - ez most egy nyersanyag, amiről
beszélek -, hogy mi javasoljuk, hogy a vidékfejlesztési támogatások keretében beruházási
támogatást kaphassanak azok a termelők, akik összefognak, és mondjuk ilyen helyi piac
jelleggel egy kereskedelmi láncot hoznak létre. Tehát a beruházási támogatás erre is
kiterjedne.

Teljesen egyetértek azzal, hogy a legnagyobb veszteség Magyarországot meg a többi
új tagállamot akkor éri, ha meghúzzák a Kohéziós és a Strukturális Alapokat, és a második
legnagyobb veszteség akkor, ha a második pilléres támogatásokat is keményen meghúzzák.
Mert amit itt Ficsor Ádám képviselő úr említett, az állandó legelőt a németek tették oda, mert
a németek úgy gondolják, hogy azzal is zöldebb lesz a KAP, hogyha az első pilléren belül ők
azért kapnak, mert az állandó legelő aránya nagy náluk, és ők önmagában a történelmi
örökségért akarnának kiegészítő támogatást kapni, ami a második pillér forrásainak a rovására
menne, tehát az lenne a nagy veszteség az új tagállamok részéről. Láttuk az első és a második
pilléres források megoszlását a tagországok között.

A szubszidiaritásról zárójelben megjegyzem azt, hogy számtalanszor mondjuk, sokan
mondják a termelőknek, hogy fogjatok össze, hozzatok létre termelői csoportot, tészt. Nem
működik. Ők azt mondják, hogy fölülről hassanak rájuk, hogy összefogjanak. Tehát a
szubszidiaritás egy gyönyörű dolog, csak hogyha az alsó szinten nincs együttműködési
készség, és nem tud 200 gazda összefogni egy bizonyos cél érdekében, hogy a piaci alkuerő
erősebb legyen - és ez vonatkozik a társas vállalkozások vezetőire is -, akkor tényleg nem
tudok mit kezdeni ezzel. Tehát nem mindig élünk a lehetőséggel, lehet, hogy nem is
alkalmazzuk megfelelőképpen, de ahol lehetne, ott meg az érintettek nem élnek ezzel a
lehetőséggel. Itt is egy paradox helyzettel állunk szemben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Utolsóként Szilvássy úrnak adom meg a szót, utána be kell
zárnunk az ülést.

SZILVÁSSY ISTVÁN (Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége):
Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid reakció. Nem ugyanaz a kockázatkezelés, ami a piaci
kockázat, és nem ugyanaz, ami a természeti erőforrásokból adódó kockázat. Ez az a
szubszidiaritási tétel, ami a lisszaboni szerződésben, és nagyon fontos, hogy helyén kezeljük a
fogalmakat, mert abban az értelemben lehet, hogy igaz, de egy más konstellációban, a
lisszaboni szerződés konstellációjában említettem a szubszidiaritást, itt Romániával,
Lengyelországgal össze kellene legalább fogni, a Duna-stratégiában erre éppen van is
lehetőség. Az iterációs folyamatot kell beindítanunk, én tulajdonképpen erre szerettem volna
felhívni a figyelmet.

A másik, hogy ez a KAP - most nagyon durva szót fogok használni, elnézést, de már
késő van - katyvasztámogatások sorozata, ahelyett, hogy lenne néhány megoldás az Európai
Unió részéről. Ha ez így van, akkor gyakorlatilag egy két-, három- vagy ötsebességes, iksz-
sebességes Európát konzerválunk tovább 2020-ig. Jön Horvátország, napirenden van Szerbia,
hasonló adottságú ország, ugyanahhoz a fazékhoz fog jönni. Tehát ezért kellene azt
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hangsúlyozni, talán kiegészítve a javaslatokat, hogy néhány dologban - és ilyen a természeti
kockázat viselése - hivatkozva a lisszaboni szerződés szubszidiaritási kitételére az Uniónak
kell lépnie, és bizottsági szinten is megoldást biztosítani a közép-kelet-európai országok
számára.

Az utolsó dolog: magam foglalkozom Tata és kistérsége lovasturizmus-fejlesztési
programjával mint szakértő. Döbbenek meg, hogy az állattartási rendelet egy, a Kisalföld
szélén lévő kistérségben, azokon a településeken hogyan korlátozzák az állattartást. Szóval ezt
megint az iterációhoz, az együttműködéshez vezetném vissza, hogy az önkormányzatok
egyáltalán nincsenek tudatában, hogy ha itt kimondjuk vagy kimondja a szakma, hogy az
állattenyésztés kell, akkor ahhoz hozzá kell igazítani a helyi jogszabályokat is. Egyébként
annál az 1500 számosságú településnél, én úgy gondolom, az önkormányzat lehet az az a
fordítókerék talán még az egyház mellett, amely ezeket a termelési összefogásokat létre tudja
hozni. Szerintem a tészekkel meg az volt a probléma, azt hiszem, hogy ezek ilyen
monokultúrásak… (Közbeszólás: És magasak a limitek.) …, és nagyon magasak a limitek.

Remélem, nem értik félre, nézzenek a hajamra, 500 ezer éves vagyok, hadd
mondhassak ki egy szót, ami ne legyen szitokszó, és ne minősítsenek engem valamilyen
politikai helyre, szóval azért valamikor az ÁFÉSZ felvásárlós üzemágat meg a tsz-
melléküzemágak mindazokat a problémákat…, nem is voltak problémák, mert éppen hogy
tudták kezelni. A mai szituációban ami akkor jó volt…, szóval itt a fürdővízzel a gyerek
kiöntése esete van. Ami abban jó volt, azt valahogy… Ez motoszkált az államtitkár úr
előadásában is, hogy valahogy keressük a megoldást. Volt már a magyar történelemben, akár
a HANGYA időszakában, akár az ÁFÉSZ-nek ezen, mondom a felvásárlási üzemágának
időszakában, amikor a kis konyhakertekből össze tudták szedni a paradicsomot, és piaci
kvantummá tudták varázsolni. Ez most is igaz funkcionalitás, amit ebben az új környezetben,
az új világunkban újra kellene teremteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a nemzetközi kereskedelmi
kontextus akkor egész más volt, de most az a dolgunk, hogy az akkori előnyöket a mai
kontextusba be tudjuk-e helyezni vagy sem, ez mindannyiunk kreativitása, aki ebben a
szakmában tevékenykedik.

Nagyon szépen megköszönöm az előadóknak, elsősorban a bizottság tagjainak és a
megjelent vendégeknek, hogy össze tudtuk tenni ezt a mai napot, azt hiszem, nagyon értékes
volt. A honlapra, ahogy Popp József barátunk felajánlotta, és a titkárság már le is nyúlta az
előadását (Derültség.), az előadás fel fog kerülni a honlapra, csakúgy, mint az jegyzőkönyv,
amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok, és ami szintén a bizottság honlapján megtekinthető
lesz. Én azt hiszem, hogy nagyon sok értékes és magvas gondolat hangzott el. A magam
részéről ígéretet teszek arra, hogy a két konkrét felajánlásban, hogy egy ilyen Kohéziós Alap -
 KAP közös nyílt napot esetleg szervezzünk meg, megnézem ennek a lehetőségeit, nyilván
nem rajtam fog múlni, én mindent megteszek, csakúgy, mint azért, hogy egy ilyen közös
országgyűlési határozat születhessen, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a kormány
tárgyalási pozícióit támogassuk ebből a szempontból. Így talán, én azt hiszem, ez zöld utat
kaphat, mert itt nem ellenzéki vagy ilyen-olyan parciális érdekeknek a megjelenítéséről van
szó, hanem a közös érdekről.
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Még egyszer köszönöm szépen, és jó utat haza!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc)

Varga Géza
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


