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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

VARGA GÉZA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm valamennyiüket, az államtitkár urat, aki elfogadta a meghívásunkat az albizottság 
ülésére azzal a szándékkal, hogy a kormány jelenlegi álláspontját ismertesse nekünk mint fő 
napirendi pontot. Tudjuk, hogy a brüsszeli bizottság október 12-én nyilvánosságra hozta az ú 
- most már - törvénytervezetét, és ennek a vetületeit fogjuk átbeszélni. Tisztelettel köszöntöm 
Morvai Krisztina európai parlamenti képviselőt! Valamennyi európai parlamenti képviselőt 
meghívtuk, Tabajdi úr és Glattfelder úr nem tud részt venni a mai tanácskozásunkon. És talán 
még egyet emelnék ki: Palkovics urat, az MVH elnökét (Palkovics Péter: Jó napot kívánok!), 
akit külön nagy tisztelettel köszöntünk, annál is inkább, mert ígéretet tett arra, hogy a közös 
agrárpolitika kivesézésének a folyamatában ő mint végrehajtó is hajlandó részt venni, és 
akkor a januári parlamentiülés-szünet utánra tennénk ezt. Az államtitkár úr jelezte, hogy 
esetleg a vidékfejlesztésről egy külön fejezetben egy külön tanácskozást tartsunk, amire 
valószínűleg V. Németh Zsolt államtitkár urat fogjuk meghívni. Ez így akkor egy sorozata 
lesz annak, hogy tényleg a bizottságon keresztül a bizottság megtegyen mindent annak 
érdekében, hogy az érdeklődőkkel, az érdekképviseleti szervezetekkel - amelyek képviselőit 
szintén tisztelettel köszöntök, ahogy valamennyi vendégünket is természetesen - végig tudjuk 
kísérni a közös agrárpolitika alakulásának a folyamatát. A jövő év tavaszáig még van egy kis 
mozgástér, fontos, hogy ezt minél jobban ki tudjuk használni, amennyire nem tudjuk 
kihasználni, akkor pedig jól tudjuk majd alkalmazni. Kérek mindenkit, hogy ezt a folyamatot 
akkor kövesse figyelemmel.  

Tájékoztató a Közös Agrárpolitika 2013-as reformcsomagjáról 

Elnöki bevezető 

A közös agrárpolitika október 12-ei állomása a bizottság nyilatkozata, négy fejezetben 
a törvénytervezeteket is ismertette már, amely szerint az I. pillér a közös agrárpolitika, a 
közvetlen kifizetések és a piaci intézkedések, a vidékfejlesztés, a horizontális intézkedések és 
az egyebek. Maga a tervezet, a négy fejezet külön-külön mindegyik több száz oldalas, ezért 
ezt természetesen nem tudjuk részleteiben, teljes részleteiben megismerni ma, de a kormány 
álláspontjára azért is nagyon nagy szükség volna, mert a jelenlegi tervezet alapján 
leszögezhetjük, hogy egyszerűbb nem lett a közös agrárpolitika, azt hiszem, akikkel eddig 
beszéltem, mindannyian egyetértettünk ebben, ugyanakkor viszont a tagállamoknak egy picit 
nagyobb a mozgásterük. Ez a bonyolultság azt jelenti, hogy több olyan tétel van, amit a 
tagállam mozgásterébe utalnak, és ezt talán elemezhetjük vagy értelmezhetjük pozitívumként, 
hiszen így a 27 tagállamban nem kell egy fűnyíróelv alapján eljárni vagy az egy trikó legyen 
jó mindenkire elvet alkalmazni. Arra kérem az államtitkár urat, külön térjen ki akkor arra, 
hogy a tervezett kereteken belül Magyarország mint egy tagállam a 27 közül hogyan kívánja 
ezt a mozgásteret kihasználni.  

Az államtitkár úr fél 12-ig tud a körünkben maradni, de arra tett ígéretet hogy ha fél 
12 után még további kérdések lesznek, akkor a kollégáit esetleg itt tudja hagyni, azzal, hogy 
ami kérdést ők nem tudnak megválaszolni, arra Brüsszelben sincs még meg a válasz - az 
államtitkár úr így jelezte előre. De kezdjük el a folyamatot! Kezdjünk el kérdezni! Kezdjünk 
el tanácskozni! Kezdjünk el eszmét cserélni! És talán az államtitkár úr is tud valamilyen 
muníciót vinni erről az ülésről majd, az érdekvédelmi és a szakmai szervezetek véleményét, 
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hogy mit képviseljen a tanácsüléseken, hiszen amikor a közös agrárpolitikáról van szó, akkor, 
tudjuk, többnyire az államtitkár úr az, aki a tanácsüléseken a miniszter urat helyettesíti. 
Köszönöm szépen.  

Akkor átadom a szót az államtitkár úrnak.  
 

Czerván György (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 

CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelettel üdvözlök mindenkit, uniós képviselőt, országgyűlési képviselőket, minden kedves 
kollégát, az érdekképviseleteket és a sajtó megjelent munkatársait! Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Valóban olyan stádiumban van már ez a téma, hogy érdemes párbeszédet 
folytatni és érdemes egyeztetni az esetlegesen eltérő vagy azonos álláspontokat. Először is 
elnézést kérek, egy kicsit meg vagyok fázva, meg néha elmegy a hangom, de majd iszogatok 
itt közben.  

A másik dolog, amit elöljáróban el szeretnék mondani, hogy itt valóban egy nagyon 
terjedelmes anyagról van szó, eleve az egész közös agrárpolitika egy terjedelmes anyag, és a 
most tárgyalandó téma is olyan, hogy nagyon nehéz áttekinteni. Úgyhogy én azt nem merném 
kijelenteni természetesen, hogy minden tudás birtokában vagyok, de a kollégáimmal együtt 
igyekszünk valamennyi kérdésre válaszolni, és ha valami nyitva marad, akkor annak 
természetesen utánanézünk, bízom azonban benne, hogy az alapvető dolgokat el tudjuk 
mondani.  

Egy olyan prezentációval készültünk, amely reményeim szerint érthető lesz 
mindenkinek. Én arra biztattam a kollégáimat, hogy egy olyan prezentációt próbáljunk 
idehozni, amellyel egy gazdafórumra is ki lehet menni. Persze nem biztos, hogy ez sikerült, 
de a cél ez volt. Emlékszem - és némi nosztalgiára gondolok vissza az államtitkárságom előtti 
időszakra -, én tagja voltam valamelyik ciklusban, talán 2002 és 2006 között a Mezőgazdasági 
bizottság KAP-albizottságának, az még a csatlakozás előtti időszak volt, legalábbis részben, 
és akkor foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. És egy olyan prezentációt hallottam akkor - 
most már teljesen mindegy, hogy kitől -, hogy mondtam: oké, ez rendben volt, csak hogyha 
ezzel kimész egy gazdafórumra, ott biztos beléd vágják a vasvillát, már elnézést, hogy így 
fogalmazok! A lényeg tehát az, hogy nagyon fontos lesz majd, hogy ami majd ki fog alakulni 
- nyilván a magyar álláspontot majd érvényesítjük, ahogy tudjuk, a 27 tagállam fog majd 
dönteni -, az érthető legyen, és az információk eljussanak az érintettekhez, a gazdálkodókhoz, 
annak érdekében, hogy a megfelelő döntéseket meg tudják majd hozni; majd hogyha odaérek 
a kisgazdaságokhoz, azok támogatásához, ez az észrevételem konkréttá is válik.  

Amit még el szeretnék mondani, az az, hogy én elsősorban a közvetlen támogatásokra 
hegyeztem ki ezt az előadást, és ahogy az elnök úr is említette, bár fogok beszélni a piaci, 
illetve a vidékfejlesztési mozgástérrel is, illetve arról, ami most látható, de szerintem az megér 
egy külön misét, úgyhogy azt javaslom, hogy azokról a témákról, főleg a vidékfejlesztésről 
majd esetleg egy önálló bizottsági, albizottsági ülés keretében érdemes lenne szót váltani.  

Egy hosszú folyamatról van szó, amely 2010-ben kezdődött, sőt volt még egy korábbi 
előzménye is. Ebből az állomásból néhány dolgot emelnék ki. 2010 novemberében jött ki a 
bizottság közleménye a KAP jövőjéről. Alapvetően - ez még nincs rajta a prezentáción - 
három útirányt vázolt fel itt a bizottság. Az egyik verzió tulajdonképpen a jelenlegi status quo 
fenntartása, ami magyarul azt jelentette volna, hogy némi kiigazítással lényegében maradjon 
meg a 2007-2013 közötti rendszer. Ezzel szemben volt az éremnek egy másik oldala, ha úgy 
tetszik: ez az újrafókuszálás, ami gyökeresen megváltoztatta volna vagy megváltoztatná a 
közös agrárpolitikát. Ezt főleg a befizető országok, az angolok, a svédek, az Egyesült 
Királyság, Svédország forszírozta, hogy elsősorban a környezeti és a klímapolitikai célok 
érvényesüljenek az új agrárpolitikában, a piaci elvek, ha úgy tetszik, a szabad piaci elvek és a 
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közvetlen támogatások pedig kerüljenek eltörlésre. És volt a kettő közötti verzió 
tulajdonképpen, amit jobb híján integrációs verziónak nevezhetünk, amelynek az a lényege, 
hogy a támogatások célzottabbak legyenek, a különféle politikai elemek integráltabban 
jelenjenek meg, és új intézkedések is kerüljenek bevezetésre.  

A magyar álláspont ebben a stádiumban az volt, hogy miután Magyarország 
haszonélvezője a közös agrárpolitikának - a táblázat ezt mutatja, majd megmagyarázom, mert 
egy-két dolog lemaradt róla, úgy látom -, nekünk a jelenlegi rendszer fenntartása kisebb 
kiigazításokkal természetesen kedvező lehet, de igazából az integrációs verzió is elfogadható 
lehet. A táblázatról a szöveges rész maradt le. Az első rész azt mutatja 2006-tól 2009-ig, hogy 
a magyar mezőgazdaság Európai Unión belüli súlya a termelési érték alapján mekkora, és 
látszik, hogy ez az Unió mezőgazdaságának a 2 százaléka vagy azt súrolja tulajdonképpen 
alulról tulajdonképpen. Ez tulajdonképpen megegyezik azzal is, hogy a lakosság aránya az 
500 milliós európai uniós lakosságon belül is olyan 2 százalék körül van. Ezzel szemben a 
középső táblázat azt mutatja, hogy az I. és a II. pillérben összesen mekkora támogatásokat 
kapunk az Európai Uniótól. Látszik az, hogy 2013-ban, amikor a csúcson vagyunk a 2007-
2013-as időszakban, 3 százalék fölötti az I. és a II. pillérben adott támogatások összege. Alul 
van két táblázat, az első az I. pillért mutatja, az I. pillér arányában Magyarország arányát az 
összes közvetlen támogatásokon belül, a jobb oldalon lévő pedig Magyarország 
vidékfejlesztési támogatásai arányát mutatja, legalábbis az összes vidékfejlesztési 
támogatáson belül.  

A lényeg az, azt akartuk ezzel bemutatni, hogy a magyar mezőgazdaság súlyához 
képest mind az I. pillérből, mind a II. pillérből nagyobb arányt kap, mint amekkora az uniós 
mezőgazdaságon belüli részaránya. Ezért mondom azt, hogy érdekeltek vagyunk a közös 
agrárpolitika fenntartásában, Magyarország a haszonélvezője ennek a rendszernek, és az, 
hogy a közös agrárpolitika megmarad - erről már döntés született -, és nem a 3. verzió, tehát 
az újrafókuszálás került elfogadásra, az egy jó hír Magyarország számára. Aztán majd nyilván 
a részletekben lesz a lényeg, hogy ezt hogyan tudjuk aprópénzre váltani.  

A folyamat következő része az volt, hogy a magyar elnökség alatt, 2011. március 17-
én elnökségi következtetések kerültek megfogalmazásra. Ennek három fő célkitűzése van. Az 
első az életképes élelmiszertermelés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy mind mennyiségi, 
mind minőségi szempontból az Unió 500 milliós lakosságát el kell látni, sőt a globális 
kihívásokra is válaszolni kell, hiszen tudjuk, hogy a világon milyen globális folyamatok 
zajlanak, a világ népessége növekszik, most már 7 milliárdan vagyunk, és 2050-re állítólag a 
9 milliárdot is meghaladjuk. Az élelmiszer iránti igény növekszik, közben a termőterület 
folyamatosan csökken, az óceánokat már lerabolták, az is érint egymilliárd embert, akik eddig 
a tengerek, óceánok gyümölcseiből éltek. Ez tehát mindenféleképpen egy óriási kihívás, és az 
egyik legfontosabb kihívás. Fel szeretném hívni a figyelmet a mezőgazdasági jövedelmek és a 
szektor versenyképességének a javítására. Pont egy éve járok Brüsszelben a tanácsülésekre, és 
az a szó, amelyet a legtöbbször hallottam az agrárminiszterek tanácskozásán, az a 
„versenyképesség” volt. Nagyon fontos tehát, hogy az első célkitűzésnél ezek a dolgok 
megjelennek. A második dolog a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás. A 
második legtöbbször elhangzott szó a „versenyképesség”-en kívül a „fenntarthatóság” volt, 
igaz, nemcsak környezetvédelmi szempontból, hanem gazdasági értelemben is. Nagyon 
fontos tehát, hogy azokat a természeti kincseket, amelyeket megörököltünk, tovább is tudjuk 
majd adni utódainknak. Nem utolsósorban cél a kiegyensúlyozott területi fejlődés, a 
vidékfejlesztés, a vidéki életminőség javítása, a vidéki munkahelyek fenntartása, a vidéki 
foglalkoztatás növelése - úgy gondolom, hogy ezt a célkitűzést nem kell magyarázni.  

Zárójelben jegyzem meg, hogy a nemzeti és vidékfejlesztési stratégiában, ahol 
8 pontban kerültek megfogalmazásra a főbb stratégiai célkitűzések, ugyanez a három 
célkitűzés szerepelt, csak ott 8 pontban van megfogalmazva. Ezek a célkitűzések tehát, 
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amelyeket a magyar elnökség alatt minősített többséggel fogadott el az agrárminiszterek 
tanácsa, teljesen szinkronban vannak a magyar kormányzati elképzelésekkel. Említettem, 
hogy minősített többséggel került elfogadásra, ami azt jelenti, hogy a 27 tagországból 
20 tagállam egyértelműen támogatta a magyar elnökség által megfogalmazott célkitűzéseket. 
Érdekességképpen mondom, hogy az Egyesült Királyság és Svédország természetesen - nem 
azért mondom, hogy „természetesen”, mert ők általában mindig ellene vannak azoknak a 
dolgoknak, amik pénzbe kerülnek, miután ők befizetői ennek a rendszernek -, de Dánia is 
ugyanebben a cipőben jár, Málta nem fogadta még el, ott nem túlságosan jelentős a 
mezőgazdaság, illetve ők általában az angolokkal együtt szavaznak, illetőleg a balti országok 
azok, amelyek egyértelműen azt a témát forszírozták, bár ők sokáig támogatták, inkább 
Lengyelországgal volt nehezebb elfogadtatni, aztán érdekes módon amikor a lengyelek végül 
is nyilatkoztak, és egy félmondatos módosítás - ami valószínűleg a belpolitikának szólt - 
elfogadása után a lengyelek támogatták, a balti országok meg akkor léptek vissza. A lényeg 
az, hogy a balti országok a teljes flat-rate-et, tehát a teljes kiegyenlítést támogatták, hiszen ők 
a legalacsonyabb támogatottsági szinttel rendelkeznek, az 1 hektárra való támogatásban a 
balti országok vannak leghátul, tehát ők nem fogadták el. De 20 tagállam egyértelműen 
elfogadta a magyar elnökség által megfogalmazott célkitűzéseket.  

A forráselosztásról. A kérdés az, hogy mekkora a torta, ami osztható, hogy mekkora 
forrás van a közös agrárpolitikában. Azt már az elején leszögeztem, hogy jó dolog, hogy 
megmarad a közös agrárpolitika 2014 és ’20 között is. Az már látszik, illetve a befizető 
országok lenyilatkozták, és kötöttek is valamiféle megállapodást arról, hogy nem óhajtják a 
befizetéseiket tovább növelni, sőt inkább csökkenteni szeretnék, ami az ő szempontjukból 
teljesen érthető, a mi szempontunkból pedig ez nyilvánvalóan nem támogatandó, hiszen, 
ahogy említettem, mi haszonélvezői vagyunk ennek a rendszernek. 

A 2012 októberében kijött tervezet szerint a KAP-kiadásokat a 2013-as 
nominálértéken befagyasztaná a bizottság. Ez nyilván azt jelenti, hogy reálértéken - 
2 százalékos inflációval szólt a kalkuláció - ez csökkenést fog jelenteni. Egyébként az 
előzetes várakozásokhoz képest ez egy kedvezőbb verzió a szakértők szerint, ugyanis 
rosszabbra lehetett számítani az előzetes, kiszivárogtatott hírek alapján. Ettől függetlenül 
persze nem örülünk, hogy csökken, kisebb lesz a torta, de úgy gondolom, hogy ha azt el 
tudjuk érni, hogy a kisebb tortán, az esetleges kisebb tortán belül a Magyarországot 
szimbolizáló tortaszelet aránya nem csökken, akkor, úgy gondolom, versenyhátrányunk nem 
keletkezik ezen a területen.  

Magyarország helyzete a tagállamok közötti újraelosztással a közvetlen támogatások 
terén nagyjából változatlan marad. Ez annak köszönhető - a következő táblázatban ezt majd 
részletesebben megmutatjuk-, hogy 1 hektárra vetítve eddig is az uniós átlag körül volt a mi 
támogatásunk.  

Maradjunk még az előző táblázatnál, ehhez van még egy mondat. Igazából ez annyira 
nem érint bennünket, de fontos dolog, hogy 2019. január 1-jéig regionális vagy nemzeti 
hektáronkénti átalánytámogatást kell létrehozni. Magyarország egy régió, Magyarországon a 
SAPS támogatási rendszer van, tehát nálunk ez már megvalósult, igazából ez az SPS-es 
rendszerben működő tagországoknál érdekes, ott legalábbis régiónként szinkronba kell hozni 
2019-ig ezeket a támogatásokat, tehát a történelmi bázis jellegű dolgokat ki kell vezetni. 
Magyarországot ez a rész nem érinti.  

A következő dolog, még a tortára visszatérve, hogy a teljes KAP-költségvetés 
386,9 milliárd euró lesz, ebből az I. pillérre 281,8 milliárd euró kerül elkülönítésre a tervezet 
szerint, a II. pillérre pedig 89,9 milliárd euró jut. Ez elvileg változhat még, a kérdés az, hogy 
ez fog-e változni. Én nagyon nagy változásokra e tekintetben nem számítok. A 
vidékfejlesztési támogatások mértéke eddig évi 12,6 milliárd euró volt, és 2014 és ’20 között 
nominálértéken gyakorlatilag közel azonos támogatásra lehet számítani. A közvetlen 
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támogatásnál, tehát az I. pillérnél van jelentősebb csökkenés, az reálértéken egy olyan 
15 százalékos csökkentést jelent a 2014-20 közötti időszakban 2011. évi árakon számítva.  

És akkor a táblázatra rátérve: az EU 27 átlagos támogatottsági szintje 266 euró/hektár 
- ezt a lila oszlop mutatja, ez az átlag -, azok a csillagok mutatják azt, hogy mennyi a jelenlegi 
támogatottsági szint, és az újraelosztás utáni állapotot mutatja a kék oszlop. Az alsó vonal az 
EU átlagának a 90 százalékos támogatottsági szintjét jelenti, ugyanis a tervezet szerint 
azokban az országokban, ahol az EU-átlaghoz képest 90 százalék alatt van az 1 hektárra jutó 
támogatás összege, ott az ország átlaga, illetve a 90 százalék közötti különbözet 
egyharmadával növelhető az 1 hektárra jutó támogatás. Lehet, hogy ez bonyolultnak tűnik, de 
mondok egy példát: hogyha mondjuk 60 százalékon van egy adott ország támogatása - az 
nyilván a 90 százalék alatt van -, akkor egyharmaddal növelhető, tehát 60-ról 70 százalékra 
emelkedik az adott ország 1 hektárra vetített támogatási szintje. Látszik, hogy Magyarország 
gyakorlatilag ott van az EU-átlagnál, ez egész pontosan 263 euró/hektár. Miután nem 
vagyunk a 90 százalék alatt, de az átlag fölött sem, minket ez a dolog igazából nem érint, 
tehát ez a forrásátcsoportosítás nem érint bennünket. Érthető, hogy a balti országok miért 
szerették volna, hogyha ez a flat-rate, tehát az az átalánytámogatás uniós szinten már a 2014-
2020 közötti időszakban megvalósul, hiszen az ő támogatásuk a legalacsonyabb 1 hektárra 
vetítve.  

A kék oszlopokból látszik, hogy az lehet, hogy a balti államok 1 hektárra vetítve 
nagyobb támogatást fognak kapni, mint Magyarország, de ne irigyeljük őket, mert a mi 
támogatottsági szintünk még így is magasabb. Ugyanaz a helyzet azzal, hogy azokat az 
országokat, amelyek az átlag fölött vannak, és finanszírozni fogják ezt a bizonyos 
egyharmados kiegészítést, nem kell sajnálni, mert még így is többet kapnak, mint az Unió 
átlaga vagy mint Magyarország - itt Hollandiáról, Belgiumról és Olaszországról van szó 
elsősorban. Ha az 1 hektárra jutó támogatásokat felszorozzuk az adott ország mezőgazdasági 
területével, akkor megkapjuk azt, hogy abszolút mértékben, tehát eurótömegben mely 
országok járnak jobban, illetve melyek kevésbé jobban. Itt egyértelmű, hogy „egészen 
véletlen” módon Lengyelország és Románia jár a legjobban euróban, tehát nem 1 hektárra 
vetítve, hanem összességében, hiszen viszonylag nagy területű országokról van szó, és 
Olaszország meg Görögország veszíti egyértelműen a legtöbbet. Kérdés, hogy a mostani 
gazdasági helyzetben ezt hogyan fogják majd viselni és kezelni - nyilván tiltakozni fognak 
majd rendesen, amikor ez odakerül. 

Valami problémánk van, nem működik a rendszerünk valamilyen oknál fogva, 
úgyhogy kénytelen vagyok más módon elővezetni a témákat.  

A következő táblázatban - ez a legfontosabb táblázat egyébként - a közvetlen 
támogatások új rendszerét szerettük volna bemutatni. Vannak a rendszerben minden tagállam 
számára kötelező elemek, ilyen az alaptámogatás bevezetése, a zöldkomponens bevezetése, 
illetve a fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatások bevezetése. Ehhez jön hozzá egy 
önkéntes elem, tehát a kötelező elemen kívül van egy önkéntes elem, amelyet a tagállamok 
szabadon választhatnak. Idetartoznak a termeléshez kötött támogatások, illetve a természeti 
hátrányokkal sújtott területek támogatása, amit korábban KAT-támogatásoknak neveztünk. 
Valamennyi támogatásnak feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedésének a betartása - ez 
tulajdonképpen eddig is így volt. És a „vagy” itt azt jelentené, hogy a tagállam számára 
kötelező módon bevezetendő, de a gazdák számára választható elem, a kisgazdaságok 
támogatása, amely egyébként egy egyszerűsített támogatási rendszer.  

Az elnök úr is mondta, hogy az már látszik, hogy a rendszer biztosan nem lesz 
egyszerűbb, tehát az egy jó hír, hogy a KAP megmarad, az meg egy rossz hír, hogy 
valószínűleg bonyolultabb lesz. És amikor a bizottság mindig amellett érvel, hogy akkor mitől 
egyszerűsödik a rendszer, mindig a kisgazdaságokra hivatkozik, hogy majd lesz egy ilyen 
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választható elem, amivel ott egyébként valóban egyszerűsödik a rendszer, de összességében 
nem fog egyszerűsödni.  

Két dolog közül választhatnak majd tehát az érintettek: vagy a kisgazdaságokra 
vonatkozó, egyszerűsített támogatási rendszert, vagy pedig a kötelező elemeket és a tagállam 
által választott önkéntes elemeket tartalmazó támogatási rendszert, ezeket majd 
részletesebben is el fogom fejteni. Ki fogjuk osztani kinyomtatva a táblázatokat, tehát 
mindenki megkapja - remélem, több ilyen problémánk nem lesz. Úgy látszik, a táblázatokkal 
volt valami gond.  

Az alaptámogatással szeretném kezdeni. Az alaptámogatás tulajdonképpen a 
területalapú támogatásnak felel meg. Nagyon fontos, hogy új jogosultságok, új támogatási 
jogosultságok kerülnek kiosztásra 2014-től, amelyek nyilván a földdel, a földhasználattal 
lesznek lehívhatóak. Fontos feltétel, hogy az kaphat támogatási jogosultságot 2014-ben, 
akinek 2011-ben is volt - most az SPS-es verzióját nem mondom - egységes kérelme a SAPS 
területalapú támogatásra, tehát 2011-ben is és 2014-ben is meg kell lennie ennek a feltételnek, 
az jogosult az alaptámogatásra.  

Nagyon fontos része a rendszernek, hogy csak az aktív gazdálkodók adhatnak be 
kérelmet, illetve kaphatnak támogatási jogosultságot. Ezen aztán folyik a vita rendesen. 
Egyrészt minden tagállam üdvözli azt a döntést, hogy az aktív termelők kaphatnak 
támogatást, aztán hogy mi az aktív, vagy hogy hogyan kerüljön az megfogalmazásra, azon 
van vita rendesen. Eléggé nehézkesen, nyelvtanilag nehézkes módon sikerült megfogalmaznia 
Brüsszelnek ezt a dolgot, hogy ki számít aktívnak. A lényeg az, hogy a mezőgazdasági 
tevékenységet folytató termelőt akarja helyzetbe hozni, nem a repülőtereket, ahol van némi 
gyepgazdálkodás, hogy lekaszálják a füvet, vagy a golfpályákat, tehát ne azok kapjanak 
mezőgazdasági támogatást, hanem a tényleges mezőgazdasági termelők. Ezt úgy sikerült 
megfogalmazni a jogszabálytervezetben, hogy nem fizethető közvetlen támogatás annak, 
akinek az éves közvetlen támogatásai nem érik el az igénylő adott évi, nem mezőgazdasági 
tevékenységéből származó bevételeinek az 5 százalékát - tehát egy háromszoros tagadás van a 
dologban. Megpróbáltuk ezt egy kicsit magyarra fordítani, eszerint az jogosult támogatásra, 
akinek az éves közvetlen támogatása eléri az adott évi, nem mezőgazdasági tevékenységéből 
származó bevétele 5 százalékát. De ami a lényeg, hogy ez a megfogalmazás azt jelenti, hogy 
igazából akik ma Magyarországon mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, és támogatásra 
jogosultak, azok 99,9 százaléka, de lehet, hogy 100 százaléka ugyanúgy jogosult lesz. Tehát 
ez a feltétel Magyarország által támogatott, és számunkra nem igazán okoz gondot.  

Az, hogy az alaptámogatás mértéke mennyi lesz, gondolom, mindenkit érdekel. Ezt 
most még nehéz pontosan kiszámolni, ez attól függ, hogy a kötelező elemeken kívül az 
önkéntes elemekkel hogyan megyünk majd bele azokba a dolgokba, de a mostani ismereteink 
alapján jelenleg olyan 140-150 euró/hektár körülre kalkuláljuk ezt a támogatási mértéket 
hektáronként. Összehasonlításképpen mondom, hogy a teljes SAPS-támogatás mértéke 
jelenleg, 2011-ben 198 euró/hektár, és 2013-ban, amikor a csúcson lesz, a nemzeti boríték 
100 százalékát tudjuk fizetni, akkor lesz 230 euró/hektár.  

Fontos dolog még, hogy a közvetlen támogatás nem lehet kevesebb, mint 100 euró, 
illetve a támogatható terület mértéke nem lehet kisebb 1 hektárnál.  

Kiegészítő támogatások. Az első helyen a zöldkomponens van. A legtöbb vita talán e 
körül forog a tanácsüléseken. Azt kell mondanom, hogy ugyanúgy, mint az egyszerűsítésnél 
azzal megint csak mindenki egyetért, hogy a zöldkomponens kerüljön bele; a bizottság 
általában azzal szokott érvelni, hogy az adófizető uniós állampolgárokat azzal lehet leginkább 
meggyőzni, hogy az adóforintjaik, illetve az eurójuk jó helyre kerül, hogy a zöldkomponens 
bekerül, tehát környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok is érvényesülnek az élelmiszer-
alapanyag, az élelmiszer előállítása kapcsán. A vita leginkább a körül van, hogy a tervezet 
szerint a zöldkomponens mértéke, ami az alaptámogatásra rájön, 30 százalék lenne. Ezt a 
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mértéket, a 30 százalékos mértéket nagyon sok tagállam - amellett, hogy elismeri, hogy fontos 
a zöldkomponens - túlzottnak tartja, tehát itt elképzelhetőnek tartom, hogy lehetséges lefelé 
valamilyen változás.  

Általános érvényű a zöldkomponens, tehát a kisgazdálkodók kivételével mindenkire 
kiterjed, és szemben az AKG-val nem ilyen szerződéses jellegű konstrukció, hanem évenként 
kerülne külön elszámolásra, és a kölcsönös megfeleltetés követelményén túlmutat a 
zöldkomponenst ellenzők, illetve az annak mértékét túlzottnak tartók általában azzal érvelnek, 
hogy eddig is benn voltak a zöldelemek a támogatási rendszerben, nagyrészt a kölcsönös 
megfeleltetésben, a helyes mezőgazdasági gyakorlatban, másrészt meg a II. pillérnél az AKG-
ban, tehát fölöslegesnek vagy túlzottnak tartják itt a bevonását, de itt az az érve többek között 
a bizottságnak - azon kívül, amit mondtam -, hogy ez a zöldkomponens a kölcsönös 
megfeleltetés követelményén túlmutat. Mivel mutat túl? Itt vannak a feltételek. Az első a 
diverzifikálás, ami azt jelenti, hogy legalább három különböző növényt kell termelni - ez 
valamiféle vetésforgó-előírás -, és ennek is megvannak a paraméterei. Szántóföldi területen 
legalább három különböző kultúra, oly módon, hogy a három növényfajta egyike sem 
foglalhat el 5 százaléknál kisebb vagy 70 százaléknál nagyobb területet. Nyilvánvaló, hogy ha 
valaki 5 hektáron gazdálkodik, és mondjuk a területe három, négy vagy öt táblában van, akkor 
ezt nehezebb betartani, illetve ezt költségigényesebb betartani, mint hogyha valaki mondjuk 
több száz hektáron gazdálkodik. Háttérszámításokat végzett a bizottság: ez a feltétel, illetve ez 
a három - majd a többit is elmondom - bizony a magyarországi gazdák esetében a modellezés 
szerint a 87 százalékot érinti, tehát a magyar gazdálkodók 87 százalékánál ez 
többletráfordítást fog eredményezni, ami a kalkulációk, a hatástanulmányok alapján ez olyan 
30 euró/hektáros többletráfordítást jelenthet.  

A második feltétel az állandó legelők fenntartása, ami a 2014-ben a támogatási 
jogosultságra való bejelentkezéskor meglévő legelők fenntartását jelenti, tehát nem azt jelenti, 
hogy most valakinek nincs legelője, de 2014-ben csak akkor kapja meg a zöldkomponenst, 
hogyha lesz legelője. Ez azt jelenti, hogy a referencia a 2014-es jogosultságkor keletkező 
legelőterület lesz majd, ami akkor megvan, és 5 százalékkal lehet ettől eltérni, mondjuk 
hogyha valaki ebből a legelőterületből mondjuk szántó művelési ágba akar menni, tehát ennek 
a legelőterületnek az 5 százaléka lesz mozgatható.  

A harmadik feltétel pedig - a legnagyobb vita a zöldkomponensen belül talán itt van - 
az ökológiai célterület fenntartása. Ez 7 százalék. Ez azt jelenti, hogy itt ilyen védőzóna, 
védősáv, erdősáv meg ugaroltatás, tehát parlag, és a tervezet szerint üzemi szinten kell ezt a 
7 százalékot betartani. Nagyon sokak szerint, nagyon sok tagállam szerint - nem megyünk 
már vissza, emlékeznek a jelenlévők - ütközik ez a 7 százalékos kvázi termelésből való 
kivonás vagy termelésen kívül tartás az 1. számú célkitűzéssel, az életképes 
élelmiszertermelés szempontjaival. Itt biztosan lesz még komoly vita, illetve változás.  

Magyarország számára a rendszer tehát elfogadható, de azt szeretnénk, hogy ne 
okozzon többletköltséget, többletráfordítást a gazdálkodóknak, ugyanakkor azt is szeretnénk, 
hogy ez ne bonyolítsa fölöslegesen a támogatási rendszert, mert azt nehéz lesz kivitelezni. És 
van még egy feltétel, amit Magyarország nem tud elfogadni: hogy amennyiben a 
zöldkomponenst szándékosan vagy nem szándékosan nem tartják be, akkor az az 
alaptámogatásra is kihathat, tehát csökkentheti az alaptámogatás mértékét is. Úgy gondoljuk, 
hogy ez nem elfogadható.  

A következő a fiatal gazdák, fiatal gazdálkodók támogatása. Említettem, hogy ez egy 
kötelező elem, és ennek van egy felső határa: a közvetlen támogatások összegének 
2 százalékáig terjedhet ez a kötelező elem. A feltételei olvashatók: 40 évnél fiatalabb, 
megfelelő képzettséggel rendelkezik, most kezd mezőgazdasági tevékenységbe vagy a 2014-
et megelőző 5 éven belül hozta létre a gazdaságát, és 5 éven keresztül működtethető ez a 
rendszer. Mi azt szeretnénk elérni - és ezt már az előző tanácsülésen meg is fogalmaztuk a 
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magyar álláspontnál -, hogy ne csak a pályakezdőkre vonatkozzon, mert ez az 5 év azt jelenti, 
hogy a pályakezdő gazdákra, gazdálkodókra vonatkozna ez a támogatási lehetőség, hanem 
valamennyi 40 év alatti gazdálkodóra vonatkozzon, vagyis minél nagyobb kört tudjunk 
bevonni ebbe a támogatott körbe. Van egy nagyon fontos kitétel: itt 25 hektárnál húzott meg a 
bizottság egy határt, és ez a 25 hektáros határ azt jelenti, hogy a lehívhatóság felső határát itt 
húzná meg a bizottság. Azokban az országokban, ahol 25 hektár alatt van az átlagos 
birtokméret - és Magyarországon 7 hektárt állapított meg a bizottság, tehát mi alatta vagyunk 
a 25 hektárnak -, ez a 25 hektár egy felső határ. Ezzel az a gond, hogy most is vannak olyan 
fiatal gazdálkodók, akik 25 hektárnál nagyobb területen gazdálkodnak, tehát hátrány érné 
őket, illetve már kiszámoltuk azt, hogy ennél a 25 hektáros korlátnál a maximum 2 százalékos 
keretösszeg nem lenne lehívható, hanem annak csak egy töredéke, egy kis töredéke. Itt tehát a 
magyar álláspont egyfelől az, hogy minden 40 év alatti gazdára vonatkozzon ez a támogatás, 
és ne legyen ez a 25 hektáros korlát, mert ez beszűkíti a mozgásteret, és nem tudjuk a fiatal 
gazdálkodókat olyan mértékben segíteni, mint amit egyébként a 2 százalékos felső határ 
lehetővé tenne. Itt is meglátjuk még, hogy hogyan alakulnak a dolgok.  

A KAT-területek - úgy ismert talán leginkább - önkéntes, az éves pénzügyi keret 
5 százalékáig, és megmarad a mostani II. pillérben szereplő KAT-támogatás, azzal 
párhuzamosan létezne. Itt nagy kérdés - mondom még egyszer: ez önkéntes -, hogy 
Magyarország ezt akarja-e vagy nem akarja. Egy biztos: hogyha ezt bevezetjük - de leginkább 
mondjuk Ausztriát tudom elképzelni, ahol ez érdekes, ahol mondjuk szinte az egész ország 
hegyvidéki gazdálkodást folytat, Magyarországon ez annyira talán nem fontos -, az az 
alaptámogatást csökkenti. Itt tehát majd azt kell mérlegelni, hogy mennyi olyan KAT-os 
területünk van, amelyet esetleg indokolt lenne, illetve hogy az alaptámogatás csökkenésénél, 
csökkentésénél hogyan fog ez visszaütni.  

Nagyon fontos terület, kiemelt terület, és a magyar érdekeknél nagyon hangsúlyosan 
kezeljük a termeléshez kötött támogatásokat. Az agrárpolitikában sokat emlegetett téma volt 
az, hogy a különböző történelmi referenciák alapján juttatott támogatások mennyire jogosak, 
mennyire nem jogosak; valakinek, ha volt bázisa, egyébként meg már nem tartja azt az állatot 
mondjuk, mégis megkapja a támogatást. Ezzel tehát sok probléma volt és van, és a 
termeléshez kötött támogatások a jelenlegi rendszerben meglehetősen korlátozottak, igazából 
a 68. cikkely alapján tudjuk ezeket a támogatásokat gyakorlatilag fenntartani még, és tudjuk 
azt is, hogy a top-up 2013-ban kifut, tehát nagyon fontos az, hogy ez a termeléshez kötési 
lehetőség meglegyen az új rendszerben is, és ezt mi támogatjuk. Önkéntes az elem, ha rajtunk 
múlik, ezt be fogjuk vezetni. 10 százalék a felső határ, ami Magyarország esetében körülbelül 
130 millió eurót jelent, és indokolt esetben - hogy mi az indokolt, az egy jó kérdés -, ha 
nagyon meg tudjuk indokolni, akkor 10 százalékot meghaladó mértékű is lehet ez a 
támogatás. Még egyszer mondom: ez számunkra nagyon fontos. És akkor 2016. augusztus 1-
jéig felülvizsgálhatják a tagállamok, hogy a korábbi döntésüket megváltoztatják-e vagy sem.  

Következik a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere. Ahogy említettem, a 
tagállamok számára kötelező, a gazdálkodó számára pedig választható elemről van szó. A 
lényege, hogy a támogatás mértéke 500 és ezer euró között lehetséges. Ez egy befelé zárt, 
kifelé nyitott rendszer, ami azt jelenti, hogy a belépés csak 2014. október 15-éig lehetséges. 
Na, itt van az, amit említettem, hogy itt nagyon komoly tájékoztatást kell majd adni az 
érintettek felé, hogy alaposan meg tudják fontolni, hogy belépnek-e a rendszerbe vagy sem, 
mert utána kilépni kiléphet, de újra belépni már nem léphet be senki. Tehát hogyha valaki az 
egyszerűsített rendszert választja, annak 2014. október 15-éig el kell döntenie. Az 
egyszerűsítés pedig azt jelenti, hogy nem kötelező a zöldítés, amit a zöldkomponensnél 
mondtam, és a kölcsönös megfeleltetés sem, tehát ezeknek a feltételeknek a kisgazdaságok 
rendszerében, aki belép, nem kell megfelelni.  
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A kérdés az, hogy ki a kisgazdálkodó. Két verzió van: az egyik, hogy ha az átlagos 
közvetlen támogatás mértéke 15 százalék alatt van, a másik, hogy a maximális 
átalánytámogatás, de maximum 3 hektárra vetítve. Tagállami szinten nyilván ki lehet 
számolni, hogy melyik megoldás, a 15 százalék vagy a maximum 3 hektáros megoldás a 
kedvezőbb a kisgazdaságok számára Magyarországon, hogy az 500 és ezer euró között 
lehetőség szerint az ezer eurót leginkább meg tudjuk közelíteni, magyarul hogy hogyan 
legyen a legmagasabb a támogatás. Az előzetes számok, a tervezetek alapján úgy látjuk, hogy 
a 3 hektáros verzió lesz a kedvezőbb, de ezt nyilván akkor lehet majd felelősséggel 
kimondani, amikor a jogszabály véglegessé válik, a modellszámításokat akkor lehet 
elvégezni. A lényeg az, hogy úgy kalkulálunk, hogy 64 ezer termelő fog majd bejelentkezni, 
illetve tud majd bejelentkezni ebbe a rendszerbe, és ezáltal a 10 százalékos felső határ 6-
7 százalékát tudjuk lehívni ezen a jogcímen.  

Nemzeti tartalék. Ez egy kötelező elem. A pénzügyi felső határ 3 százaléka, a 
felhasználhatósága pedig új gazdák segítésére, speciális hátránnyal sújtott területek 
támogatására.  

A következő: a támogatási felső határ - ez a bizonyos capping. A zöldítés mellett talán 
ez a másik olyan terület, ahol leginkább vita van. Mi is ennek a dolognak a lényege? 100 euró, 
illetve 1 hektár alatt nem fizethető közvetlen támogatás, 150 ezer eurótól pedig bizonyos 
csökkentési sávok lépnének be: 20, 40, 70, illetve 100 százalékos támogatásmegszűnést is 
jelenthetne ez a dolog. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy gazdálkodó üzemmérete, annál 
több támogatás kerülne megvonásra. Ha csak a felső sorokat nézzük, azt kell mondanom, 
hogy ez Magyarország számára nagyon kedvezőtlen, hiszen tudjuk, hogy milyen 
üzemszerkezet van Magyarországon. Egyébként a bizottság is megnézte ezt, a leginkább 
hátrányosan az Egyesült Királyságot, Görögországot, Spanyolországot, negyedik helyen pedig 
Magyarországot érintené ez a támogatási felső határ, amennyiben csak a sávokat néznénk. De 
van egy korrekciós tényező, a foglalkoztatási korrekciós tényező, ami azt jelenti, hogy ennél a 
támogatási felső határnál, a támogatás csökkentésénél figyelembe vennék az előző évben 
kifizetett munkabéreket, adókat és járulékokat, amelyek levonhatóak lennének. Ez persze 
megint nem egyszerűsíti a rendszert, az is nyilvánvaló, mert van, ahol egyszerű megnézni, 
hogy mennyi volt az előző évben a munkabér, ahol mondjuk készítenek mérleget, de ahol 
nem készítenek, ott kicsit kacifántosabb ez a dolog, de a lényeg az, hogy van egy ilyen 
korrekciós tényező. Ez viszont azt jelenti, hogy ez már lényegesen kedvezőbb Magyarország 
meg a többi ország számára is, igazából azok maradnának csak benne ebben a rendszerben, 
mármint olyan értelemben, hogy támogatás megvonásra kerülne, akik nagyon nagy területen 
gazdálkodnak és kevés létszámmal dolgoznak, tehát intenzív szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkoznak mondjuk 2 ezer hektáros nagyságrendben, és nincs állattenyésztésük, ami 
mondjuk a munkabérnél mint korrekciós tényező levonható lenne. Igazából így már annyira 
nem érinti Magyarországot hátrányosan. Egyébként a mi álláspontunk az volt, hogy elvi 
kifogásunk nincs a rendszerrel szemben, de az a támogatás, ami elvonásra kerül, maradjon 
meg a tagállamnál, méghozzá az I. pilléren belül, és tagállami felhasználási hatáskörben, tehát 
a tagállam fordíthassa olyan célokra, amelyekre szeretné. Ezzel szemben ez a II. pillérbe 
kerülne, akiket ez érint, tehát ez a támogatáscsökkentés a II. pillérbe kerülne, azzal a 
kikötéssel, hogy csak innovációs célokra lehetne fordítani, ami egyébként önmagában jó, 
viszont, és ez is jó, nem kell hozzá társfinanszírozás, mert a II. pillér társfinanszírozott, az 
hátrányt jelentene, de ehhez a jogcímhez nem kell ilyen jellegű dolog, társfinanszírozás.  

Azt is tudni kell, hogy nagyon komoly ellenzői vannak, tehát egy blokkoló kisebbség 
van kialakulóban, fejből nem biztos, hogy fel tudom sorolni mindegyik országot, de 
Csehország, Románia, Németország, az Egyesült Királyság, Bulgária, Szlovákia, tehát egy 
nagyon komoly blokkoló kisebbség van kialakulóban, és még a franciák is ingadoznak, hogy 
blokkolják vagy ne blokkolják ennek a bevezetését. Tehát még nagy kérdőjel, hogy igazából 
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ezzel mi lesz, hogy ez benne lesz-e a rendszerben vagy nem - a bizottság nagyon ragaszkodik 
hozzá. Igazából, ahogy említettem, ez nem túlságosan sok gazdálkodót fog érinteni 
Magyarországon, a modellezést még majd nyilván meg kell csinálni, amit az AKI tesztüzemi 
rendszerén keresztül fogunk elvégezni, illetve részben már el is végeztünk.  

Ez volt tehát a közvetlen támogatás tervezete. 
Továbbmegyünk a vidékfejlesztésre - erről röviden fogok beszélni. Itt jó néhány 

változás van. 6 vidékfejlesztési uniós prioritás jelenik majd meg 2014 és 2020 között: 
tudástranszfer a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, itt is megjelenik a versenyképesség, 
az üzemek életképessége. Úgy gondolom, pozitív, hogy a kockázatkezelés szintén megjelenik 
a rendszerben. Néhány környezetvédelmi feltétel is van: ökoszisztémák, széndioxid-
kibocsátás. Illetve a hatodik prioritás a vidéki területek foglalkoztatása, fejlesztési lehetőségei. 
Úgy gondolom, hogy ezek a szempontok, ezek a prioritások Magyarország számára teljesen 
elfogadhatóak és támogathatóak.  

Magyar javaslatra, legalábbis Magyarország is javasolta, hogy a különböző alapok 
programjai kerüljenek összehangolásra, tehát ne egymástól függetlenül fussanak lehetőség 
szerint - ezt a bizottság a magáévá tette. Közös stratégiai keretet kell létrehozni, illetve egy 
úgynevezett partnerségi szerződést kell a tagállam és a bizottság között megkötni, ezt a 
tagállam készíti el, és ez valamennyi támogatást magában foglal. Itt a rövidítések vannak 
kiírva, ezek az alapok: az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a 
Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint az Európai 
Halászati Alap.  

A következő: szintén fontos változás, hogy megszűnnek a tengelyek, tehát az a négy 
tengely, amely a mostani rendszerben szerepel, meg fog szűnni. Egy intézkedési lista lesz. Új 
intézkedés lesz a biogazdálkodás. Együttműködést elősegítő intézkedések lesznek, és a KAT-
tal kapcsolatos megfogalmazások is meg fognak változni. Javaslom, illetve azt gondolom, 
hogy ennek a részleteit majd egy külön albizottsági ülésen célszerű esetleg átbeszélni.  

Tematikus alprogramokat lehet bevezetni, itt 90 százalékos támogatás adható, a fiatal 
gazdák, a kisgazdaságok, a hegyvidéki területek, rövid értékesítési láncok támogatása jöhet itt 
szóba.  

És van az innováció. Említettem, hogy a cappingnél a megvont támogatásokat csak 
innovációra lehet fordítani a II. pillérben, és társfinanszírozás nélkül.  

További változás egy új kockázatkezelési eszköz bevezetése. A termény-, állat-, 
növénybiztosítás állat- és növénybetegségeknél, ezek eddig is benne voltak a rendszerben, 
csak nem a II. pillérben, hanem az I. pillérben szerepeltek. Én úgy gondolom, hogy a most 
elfogadott kockázatkezelési rendszerünket ez a rendszer nem fogja majd gyengíteni, hanem 
reményeink szerint erősíteni fogja majd. És a hektikus áringadozások kezelésére egy 
jövedelemstabilizációs eszközt próbálnak majd beépíteni a II. pillérbe, ennek a részletei még 
nem túlságosan ismertek.  

És akkor jönnek a piacszervezéssel kapcsolatos dolgok - ez szintén az I. pillér része. 
Megerősített biztonsági háló, nagyobb lefedettséggel, az intervenciós és magántárolási 
rendszerek egyszerűsítése és tartalékalapok felállítása válságok esetére, a piaci orientáció 
folytatása - itt a cukor meg a tej van megemlítve, ezekről majd beszélek még külön. A 
termelői pozíció erősítése az élelmiszerláncon belül - itt a tejcsomag van példaként kiemelve, 
az már egy viszonylag előrehaladott állapotban van - egy nagyon fontos dolog, és úgy 
gondolom, a magyar érdekekkel szintén szinkronban van, a termelői kiszolgáltatottság 
csökkentése egy kiemelt feladat. Idetartozik még a termelői szervezetek, szakmaközi 
szervezetek elismerésének elősegítése. Az iskolagyümölcs- és az iskolatejprogramok 
megmaradnak, fennmaradnak.  

Végül visszatérnék néhány konkrét dologra. A szőlő és bor ágazattal kapcsolatosan 
egy olyan változási elképzelés van a tervezetben, amely Magyarország számára nem 
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elfogadható, a telepítési jogokat ugyanis meg akarja szüntetni a piaci intézkedések keretén 
belül. Ez Magyarországnak nem érdeke, nem támogatjuk, hogy a szőlő-újratelepítési jogok 
kivezetésre kerüljenek. Egyébként nem vagyunk egyedül ezzel a véleménnyel. 

A cukorágazatnál is hasonló a dolog. Itt ugye a 2014-15-ös cukortermelésnél a 
bizottság elképzelése szerint megszűnne a kvótarendszer. Erről sokat beszélünk, arról talán 
kevesebbet, hogy a kvótarendszer kivezetése a minimálár megszűnését is jelentené. A magyar 
álláspont az, hogy ne szűnjön meg ez a kvótarendszer, és a minimálár se, viszont mivel 
Magyarországnak van egy sajátos helyzete - tudjuk, hogy a belső fogyasztásnak csak az 
egyharmadát tudjuk megtermelni -, a kvótarendszer 2020-ig való megtartása mellett 
szeretnénk a termelést bővíteni az adott tagállam önellátási szintjéig, ami Magyarországon 
300 ezer tonnát jelent. A kvótarendszer fennmaradásával - most nem tudom, nem emlékszem 
fejből - a tagállamok többsége, úgy tűnik, egyetért, és ebben olyan tagállamok is benne 
vannak, mint Franciaország és Németország, tehát itt jó esély van.  

A zöldség-gyümölcs ágazatot említeném még meg. Itt lenne egy olyan változás, hogy 
ezeknek a termelői csoportoknak, a zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak a támogatása 
átkerülne a II. pillérbe, ami azt jelenti, hogy beruházási támogatásokat nem tudnánk adni 
ezeknek az érintett zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak. Ez megint ellentétes 
Magyarország érdekével, tehát nem támogatjuk ezt.  

Maguk a piaci intézkedések tehát rendszerszerűen nem változnak, de van bennük 
olyan - itt most kiemeltem három vagy négy elemet: zöldség-gyümölcs, cukor, szőlő-bor -, 
ami Magyarország érdekeivel teljesen ellentétes, amit nem fogunk támogatni. Azon 
dolgozunk, hogy meg tudjuk nyerni ez ügyben azokat a tagállamokat, amelyek velünk egy 
cipőben járnak, és ez a partnerség már sok témában alakul is.  

Nem tudom, mennyit beszéltem, de körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, talán 
többet, mint kellett volna. És elnézést kérek a kisebb technikai hibákért, de mindenki 
megkapja ezt a prezentációt, és akkor talán világosabb lesz, amit nem lehetett látni.  

Azt szeretném még elmondani, hogy a magyar érdekeket, alapvetően tehát hogy a 
tortaszeletnek az aránya az össztortán belül nem csökkenjen, nagyon fontosnak tartjuk, és 
szem előtt tartjuk. A rendszer egyszerűsítését szintén nagyon fontosnak tartjuk. A 
zöldelemeket elfogadhatónak tartjuk, de ezek ne drágítsák meg a termelést, és fölösleges 
pluszráfordításokat ne eredményezzen! A kisgazdaságok támogatását szintén nagyon 
fontosnak tartjuk, és a piaci intézkedéseknél, amiket itt a végén elmondtam, a vidékfejlesztési 
támogatási lehetőségei, a prioritások szintén elfogadhatók Magyarország számára. 
Összességében tehát bár még nagyon sok vita hátravan, a lengyel elnökség alatt ez nyilván 
nem fejeződik be, a jövő évi dán, illetve ciprusi elnökség alatt még folynak a tárgyalások. 
Jelenleg még csak a közvetlen támogatásokat tárgyalta meg a tanács a november havi 
tanácsülésen, a tagállamok ott mondták el először a véleményüket, és most, a decemberin jön 
a vidékfejlesztési része, tehát még nagyon az elején vagyunk ezeknek a vitáknak. Nem 
vagyunk elkésve, tehát ez az albizottsági időzítés, ez a mai összejövetel is időben van. Úgy 
gondolom, hogy még 2013 elejére is át fog húzódni, mire a végleges jogszabály el fog 
készülni annak érdekében, hogy 2014. január 1-jétől ez az új rendszer el tudjon indulni.  

Magyarország érdekei tehát, úgy gondolom, jól láthatóak és megfogalmazhatóak, és jó 
esélyünk van arra - nem elkiabálva a dolgokat -, hogy a pozíciónk nem fog romlani, és a 
versenyképességünk nem fog gyengülni más tagállamokéhoz képest. De, úgy gondolom, a 
viták jelentős része még előttünk áll, és ehhez akkor szívesen várjuk a jelenlévők véleményét, 
észrevételeit, kérdéseit, amelyekre megpróbálunk legjobb tudásunk szerint válaszolni majd. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  
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Kérdések válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Államtitkár úr, nagyon köszönjük a beszámolót.  
Most akkor a kérdésekre térünk át. Először a képviselő uraknak és a képviselő 

hölgynek fogom megadni a szót, de utána a vendégek közül bárki tehet fel kérdéseket az 
államtitkár úrnak. Mindjárt meg is kezdeném a kérdések sorát. 

Ahogy az államtitkár úr előadásának a vonalát próbáltam követni, itt az államtitkár úr 
elemezte, hogy a részesedésünk az európai mezőgazdaságból alulról súrolja a 2 százalékot, 
tehát olyan 2 százalék körül van, és úgy az I., mint a II. pillérből ennél magasabb százalékos 
arányt tudunk lehívni. Ennek természetesen örülni kell, ugyanakkor ha behozzuk a 
versenyképesség kérdését, akkor azért egyértelműen látszik, hogy 2004 óta összességében 
mégiscsak piacvesztést szenvedett el a magyar mezőgazdaság. Ha a 2010-es agrárgazdasági 
jelentést vesszük figyelembe, akkor látjuk, hogy az ipari alapanyagok aránya mondjuk az 
exportból 75 százalék, a feldolgozott termékeké pedig 19 százalék, ami a kettő között 
hiányzik, az az egyebek. Én tehát azt gondolom, nemcsak azt kellene vizsgálnunk, hogy 
reálértékben vagy nominálértékben, de értékben kifejezve valamilyen indikátorban, ebben az 
esetben százalékban kifejezve, hogyan járunk mi jobban, de a belső piacaink visszaszerzésére 
vagy egyáltalán a piacvisszaszerzésre nagyobb hangsúlyt kellene fordítanunk.  

Abból, amit az államtitkár úr elmondott, meg a bizottsági jelentésből is látszik egy 
tendencia a bizottság részéről, itt a zöldítésre, az innovációra és ezekre gondolok. Ha ezeket 
összerakjuk, hogy mit vár el a tagállamoktól a bizottság, ezekkel kapcsolatba - mondjuk így - 
persze kell a magyar álláspontot képviselnünk, de hogyha megpróbáljuk meghallani azt, hogy 
mit szeretne Brüsszel, és azt vajon tudnánk-e a saját javunkra fordítani, én azt gondolom, 
akkor is kirajzolódik néhány dolog, mindjárt el fogom mondani, hogy mit értek ezek alatt. 
Például a zöldkomponensnél ez a 30 százalék a minimum, tehát ennél tagállamonként lehet 
nagyobb is. És a zöldkomponens egyik feltétele, hármat felsorolt az államtitkár úr, de van 
olyan is, hogy például aki ökológiai gazdálkodást folytat, annak ezt kvázi nem is kell 
figyelembe vennie, annak adott, hogy megfelelt ezeknek a zöldkomponenseknek. Aztán 
hogyha azt nézzük, hogy az átcsoportosíthatóság az innovációra, azt az államtitkár úr nem 
mondta, de más számításokból ismerem, hogy olyan 9 millió euró körüli az az összeg, ami 
Magyarország számára káros ebben a cappingben, ami azt jelenti, hogy körülbelül ekkora 
nagyságrend kapcsán számíthatunk arra, hogy átkerül az innovációra. Nem volna-e célszerű 
figyelembe venni, hogy az Unió a zöldebb gazdaság felé akar elvinni bennünket, és esetleg itt 
az ökológiai gazdálkodást nem kellene-e jobban megfontolni, és akkor erre akár át lehetne 
térni. Tudom, Ángyán államtitkár úr ismertetőjét ismerve tudom, hogy ez szándéka is a 
kormányzatnak, mert itt kvázi a hátrányból előnyt is tudnánk akár kovácsolni, arra akarok 
ezzel utalni. És ha összerakom ezeket, hogy a versenyképességünk, a minőségi élelmiszer 
hiányzik a szerkezetünkből, amit az előbb a 2010-es export kapcsán mondtam, viszont az 
ökológiai gazdálkodásra való áttéréssel kihúzzuk a méregfogát ennek a capping dolognak, 
illetve az átcsoportosításnak, a zöldítésnek is, a zöldítésnek - kvázi mint a keleti 
küzdősportoknál - nem állunk ellent, ha valaki támad bennünket, és itt mondjuk az Unió 
támadja a költségvetésünket, hanem kitérünk előle, ez így ennek megfelelne. Erről nagyon 
érdekelne az államtitkár úr konkrét véleménye.  

Aztán egy ettől eltérő kérdés, csak konkrétan, hogy tudjuk, hogy a 2011. évi szereplők 
kapják a 2014. évi művelt földterületük alapján majd, de ez gyakorlatilag az új belépők 
helyzetét fogja megnehezíteni. Nincs ez ellentmondásban, vagy valamiben esetleg nem teljes 
a bizottság kommunikációja? Ugyanis ezek akár ellentétben is lehetnek: szeretnénk, ha a fiatal 
gazdák bejönnének, tudjuk, hogy elöregszik a magyar és az európai gazdák célcsoportja, 
viszont hogyha a belépésnek ez egy korlátja lesz, akkor ezt hogy tudjuk kikerülni, vagy valós-
e ez a kérdésfeltevés egyelőre? 
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Aztán a cukorkvótákkal kapcsolatban volna egy kérdésem. Ha csak az elmondottakat 
próbálom összerakni, akkor bizonyos ellentmondást érzek a magyar álláspontban. Akarjuk, 
hogy megmaradjon a kvóta, de szeretnénk belépni új cukorgyárakkal - a miniszter úr és most 
az államtitkár úr is megerősítette ezt, hogy a belső fogyasztás erejéig szeretnénk növelni a 
teljesítményünket. Ha a kvóta megmarad, akkor a kvótát hogy gondoljuk, mármint mi a 
kormány álláspontja? Vásárolni fogunk? (Közbeszólások.) Akkor ennek mi az ára? És egy 
cukorgyár létesítésének mi az ára? Tehát ez alaposan át van-e gondolva? Mert hogyha 
létesíteni akarunk, akkor akár előnyösebb lehetne, ha megszűnne a kvóta, és akkor szabadon 
építhetünk cukorgyárat, és nem kell vásárolni drága pénzen - nem tudom, mennyiért, de a 
kormánynak bizonyára van erről információja. Lehet, hogy látszólagos az ellentmondás, de 
azt kérném szépen, hogy ezt világítsa meg. (Zaj.)  

Nekem lényegében ennyi kérdésem van. Talán néhány kérdést gyűjtsünk össze, de 
nem a végtelenségig, mert akkor a kérdések nem tudnak elég részletesen megjelenni a 
válaszban. Úgyhogy képviselőtársaimnak, a hölgyeknek és az uraknak adom meg a kérdezés 
jogát. (Dr. Morvai Krisztina jelzésére:) Parancsoljon! 

 
DR. MORVAI KRISZTINA (Európai Parlament magyarországi képviselője): 

Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és ezt a nagyon értékes előadást, 
amihez gratulálok az államtitkár úrnak és munkatársainak. Nagyon nehéz látni a fától az 
erdőt, és ez tényleg egy nagyon remek összefoglaló volt; olyannyira, hogy technikai 
kérdésként hadd kérdezzem meg, hogy nem veszik-e rossz néven, illetve mindnyájan, akik itt 
vagyunk, magamat is beleértve, használhatjuk-e, úgy, mint a kormány összefoglalóját, 
gondolom, hogy ebből nem kell pártpolitikai problémát csinálni. Mert ha egy gazdafórumra 
elhívnak, én ezt ott nagyon szívesen bemutatnám. Köszönöm szépen.  

Az érdemi hozzászólásom és kérdésem pedig a következő. Most is egy országjárás 
közepén vagyok, 27 településen jártam, és már több ízben, illetve legelőször, amikor a 
választási kampány volt, amikor az európai parlamenti választásokra készülve jártam a 
vidéket, akkor állapítottam meg azt, ami most is a meggyőződésem, hogy Magyarország 
egyik legnagyobb tragédiája az, hogy az úgynevezett vagy tényleges rendszerváltást követően 
hatalmas földkoncentráció jött létre egy-egy kézben, többnyire nem gazdák, hanem bankárok 
és egyéb úriemberek kezében. Létrejött egy olyan egészségtelen gazdaságszerkezet, amelynek 
a lényege az, hogy adva van egy település vagy több település, ahol egy kézben összpontosul 
a mezőgazdaság, monokultúrás szántóföldi növénytermesztést végeznek hatalmas John Deere 
traktorokkal és igen-igen kevés munkaerő, emberi munka igénybevételével, aminek 
következtében az egész falu munkanélküli, és néha a mezőgazdasági időszakban napszámban 
alkalmaznak munkásokat, de különben az emberek nyomorúságban élnek. Ezt erősítette a régi 
KAP, hogy így mondjam az egyszerűség kedvéért, amely hatalmas közpénzeket adott 
profitközpontú „gazdálkodók”-nak, anélkül, hogy különösebb vagy - mondhatnám - bármiféle 
közjót állítottak volna elő, sőt az ellenkezője történt: elvették a közjó lehetőségét azáltal, hogy 
lecsökkentették a munkalehetőségek számát vidéken.  

Amikor én ezt megtapasztaltam a választási kampányban, akkor úgy gondoltam, hogy 
bár jogász vagyok, és nem vagyok mezőgazdasági szakember, de azért van valamiféle 
értékrendem, és ezt az értékrendet szeretném érvényesíteni a képviselői munkámban, és az 
volt az egyik fő célom, hogy ezen szeretnék európai parlamenti képviselőként változtatni. És 
attól kezdve, hogy 2009-ben megválasztotta, Varga Géza szakmai segítségével - hiszen én 
csak ezt az értékrendet tudtam, hogy ezt szeretném képviselni, a Géza értett is ehhez - adtunk 
be folyamatosan, mindenki által követhetően és ellenőrizhetően olyanfajta módosító 
indítványokat, kezdeményezéseket, amelyek ebbe az irányba hatottak, hogy igenis le kell 
csökkenteni, csúnya magyarsággal, ezeket a hatalmas közpénzeket, milliárdos nagyságrendű 
pénzeket, amiket ezek az emberek kapnak. Kaptam hideget-meleget még a nemzeti sajtótól is 
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a kezdet kezdetén, de valahogy mégiscsak… Orbán Viktor most, amikor a magyar elnökség 
alatt nálunk Brüsszelben tartott egy kis előadást, mondta a képviselőknek, hogy olyan 
témáról, mint a bankadó, udvariatlanabb volt beszélgetni európai körökben, mint a 
körömgombáról az asztal körül. Az, hogy esetleg meg lehetne rendszabályozni ezeket a 
hatalmas pénzeket és ezeknek a kezdvezményezettjeit, és a közjót előtérbe lehetne helyezni a 
támogatásoknál, legalább ilyen udvariatlanság volt még 2009-ben is, amikor én képviselő 
lettem. Egyrészt azt gondolom, legyünk büszkék arra, hogy igenis magyar kezdeményezés is 
volt a mögött, hogy ez az értékrend így alakult és így változott.  

A kérdésem pedig ezzel kapcsolatban az, hogy hogyan látja az államtitkár úr és a 
minisztérium, valóban jó irányba fogja-e ez vinni a magyar vidék helyzetét, hogyan fogja ez a 
településeket érinteni? Várható-e az, hogy több vidéki ember, több falusi ember jut munkához 
a közvetlen támogatások rendszerének - lehet azt mondani - reformja kapcsán, hiszen KAP-
reformról beszélünk, és azt hiszem, az is egy reform, hogy plafont határoznak meg a 
közvetlen kifizetések nagyságát illetően. Vagyis hogy fogja ez a magyar vidék 
munkaerőhelyzetét érinteni, és mit szól ehhez a minisztérium? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük a kérdést. Képviselőtársaimnak adnám meg a lehetőséget, van-e 

kérdésük? (Farkas Sándor: Majd később.) Akkor viszont minden vendégünk számára szabad 
a kérdezés. Vagy az államtitkár úr hogy akarja, az eddigiekre válaszol? 

 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Reagálok, és akkor utána 

jöhet a többi.  
 
ELNÖK: Akkor tegyük ezt! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az elnök úrnak. Igazából 

amikor azt pedzegettem, hogy 2 százalékos a mezőgazdasági részarány az Unió 
mezőgazdaságán belül, ott a támogatásokra céloztam, hogy az, ami pluszban jön, az több száz 
milliárd forint. És az egy dolog, hogy a csatlakozásnak milyen egyéb következményei vannak, 
ugyan fontos dolog természetesen, fontos a piacvesztés, hogy mire voltunk felkészülve, mire 
nem, meggyőződésem, hogy a sertéságazat egyik problémája az, hogy nem volt felkészülve az 
ágazat arra, hogy a közvetlen piaci viszonyoknak ki lesz téve, de ez most egy más dolog, de 
én most a támogatások szempontjából mondtam, hogy mi haszonélvezői vagyunk a 
rendszernek, és a 2 százalékos arányhoz képest 3, 3 százalék fölötti támogatási szintek 
vannak, ami több száz milliárd forintban mérhető összeg, amit egyébként nemzeti 
költségvetésből, nem mondom, hogy soha az életben, de az én életemben biztosan nem 
fogunk tudni támogatási oldalról odatenni. Tehát hogyha nem lenne ez a dolog, akkor nagyon 
komoly hátrányban, versenyhátrányban lennénk. Ilyen szempontból az Unió egy nagyon 
fontos hálót jelent Magyarország számára - ezt próbáltam itt ecsetelni. De az egyéb 
szempontok, a piacvesztés, ezeket persze ismerjük, tudjuk, meg az agrárjelentésekben ezek 
visszatérő problémák, hogy alacsony a hozzáadott érték a magyar exportban, tudjuk, ez egy 
más dolog; utólag persze próbáljuk kezelni a dolgokat, amik elmaradtak, meg ami nem volt 
rendben a felkészülés során, de összességében a támogatások szempontjából Magyarország 
haszonélvezője ennek a rendszernek.  

A zöldtámogatásnál ez a 30 százalék egy fix dolog, tehát nem tagállami döntés, hogy 
most ez lehet 25 vagy 35, hanem ez a 30 százalék egy fix dolog. A bizottság dönti majd el, 
mert ahogy mondtam, nagyon sok olyan vélemény van, hogy ez a támogatási mérték, ez a 
30 százalék sok tagállam szempontjából túlzott, úgyhogy elképzelhető, hogy ha többségben 
lesznek ezek a tagállamok, a bizottság esetleg megfontolja, hogy nem 30 százalék lesz a 
zöldkomponensre, hanem ennél esetleg kevesebb. Ugyanígy elvileg lehetne több is, csak nem 
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ez az irány, mert inkább támadják a 30 százalékos mértéket, mintsem alacsonynak tartanák. 
Ez tehát nem tagállami hatáskör, ez a bizottság hatásköre. Itt nincs mozgásterünk.  

A cappingnél úgy vettem észre, hogy a biztos úr, Cioloş biztos úr, aki valamennyi 
tanácsülésen részt vesz, ebben az innovációban nagyon-nagyon elkötelezett, tehát hogy ezt a 
cappingelt részt innovációra lehet fordítani. Egyébként önmagában ezzel nincs is baj, mert az 
egyik hátrányunk, főleg az élelmiszeriparnál az, hogy az innovációra nem nagyon fordítunk 
összegeket, tehát nincsenek megfelelő forrásaink e tekintetben. Ettől függetlenül persze még 
én egyetértek azzal, amit említették, elnök úr, hogy ökológiai szempontokat is figyelembe 
lehetne itt venni, de a bizottság köti az ebet a karóhoz, hogy ezt csak innovációs célokra lehet 
felhasználni. Ettől persze még lehet forszírozni azt is… 

 
ELNÖK: Ökológiai irányba. 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Így van, csak viszonylag kis 

esélyt látok arra, hogy ez változzon.  
A 2011-es és a 2014-es feltétel. Ez valóban úgy van, hogy az újonnan belépőknek ez 

nem kedvez, de ezért van a nemzeti tartalék, ami kifejezetten az újonnan belépő fiatal 
gazdáknak jelentene mozgásteret, akik 2011 és ’14 között lépnek be. Ez a feltétel egyébként 
nem igazából váltott még ki nagy vitát, tehát nem tudom, hogy a későbbiek során ez előjön-e. 
Tudomásom szerint a spekulációs célokat akarta a bizottság ezzel tompítani, de - még egyszer 
mondom - az újonnan belépőknek a nemzeti tartalék elégséges forrás lesz ahhoz, hogy 
megkapják a támogatási jogosultságot.  

A cukorkvóta témája egy nagyon fontos téma, és valóban van egy ilyen ellentmondás. 
Hogyha azt akarja Magyarország, és ez cél, hogy az alapvető élelmiszerekből önellátás 
legyen, hogy önellátóak legyünk, ez azt jelenti, hogy most van a kvótarendszer, és durván 
100 ezer tonna cukorkvótánk van, és 300 ezer tonna az ország fogyasztása. Most mi ugyan 
építhetnénk, ha lenne pénzünk, cukorgyárat, ez a kisebbik gond, de a kvótarendszeren felüli 
cukormennyiségre nagyon komoly büntetőilleték lenne, tehát igazából nem lenne értelme a 
dolognak. Ebből az következik, hogy ha megszűnik a cukorkvótarendszer meg a minimálár 
’14-15-től, elméletileg szabad a pálya. De ennek azért vannak óriási kockázatai, ezen most az 
AKI dolgozik egyébként, de egy biztos: a szabad versenynek ki lenne téve az ország meg 
egész Európa is a nádcukor témában. Nagyon nagy kérdés tehát az, hogy mi történne 
Európában. A cukorkvótarendszer kivezetését azért akarja a bizottság, mert ezáltal olcsóbb 
lesz a cukor, illetve a cukorrépa az Európai Unióban. A fogyasztók szempontjából ez jó, de a 
versenyképesség szempontjából mondjuk a magyarországi időjárási viszonyokat figyelembe 
véve erősen megfontolandó mondjuk egy német vagy egy francia cukorrépa-termelő 
adottságaihoz képest, hogy tudnánk-e biztonságosan 16-os digessziójú cukorrépát mondjuk 
60 tonna/hektáros átlagterméssel termelni. Itt mondom, hogy öntözetlen körülmények között 
biztos nem. Itt következik az, hogy hány százaléka öntözhető Magyarországon a szántónak, és 
akkor utána lehet majd gondolkodni, hogy a vidékfejlesztés II. pillérben a versenyképességnél 
mondjuk az öntözés egy prioritás kell legyen majd, ha lesz cukorkvóta, ha nem lesz 
cukorkvóta. Ez tehát nagyon bonyolult.  

Éppen ezért mi úgy látjuk, hogy igazából nekünk, Magyarország számára az lenne a 
jó, bármennyire is ellentmondásos a dolog, ha megmaradna a kvótarendszer, tehát ha ez a 
védőháló megmaradna, de azok az országok, amelyekben az önellátás nincs biztosítva, mert 
alacsonyabb a kvótarendszer, mint a belső fogyasztás, azok bővíthessék a termelésüket, 
nyilván szerezhessenek kvótát. Hogy erre lesz-e lehetőség, meg hogy mennyiért lesz erre 
lehetőség, az a jövő zenéje. Ezt az elvet egyébként Szlovákia meg Románia egyértelműen 
támogatja, ők hasonló cipőben járnak, mint mi. A többi tagország, amely ellenzi a 
cukorkvótarendszer eltörlését, még nem nyilatkozott a tekintetben, hogy azt hajlandó lenne-e 
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támogatni, amit Magyarország kér, illetve amit Szlovákia meg Románia kér. Ez ügyben ők 
még nem nyilatkoztak. Meglátjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk ez az érdekünk, ugyanis a 
2015-ös kivezetésnek talán nagyobb a kockázata Magyarország számára a cukortermelés 
szempontjából, mint a másik megoldásnak. Az még azt is eredményezhetné esetleg, hogy ez a 
maradék 100 ezer tonna előállításunk is veszélybe kerülhetne, mert a versenyben 
lenyomnának bennünket. Ez a helyzet. Erre modellszámítások egyébként készülnek, illetve 
részben elkészültek.  

A képviselő asszonynak köszönöm a felvezetőjét vagy a prezentációval kapcsolatos 
szavait. Ezt természetesen lehet használnia bárkinek, ez teljesen publikus, azon kívül, hogy ez 
egy folyamatosan változó dolog lehet abból a szempontból, ahogy a különböző tárgyalások 
alakulnak meg haladnak, ezek a későbbiek folyamán persze bizonyos pontokon 
tisztázódhatnak, módosulhatnak, pontosodhatnak.  

Nagyon fontos témát emlegetett a képviselő asszony. Az az igazság, hogy a jelenlegi 
KAP-rendszer például nem igazán támogatja az állattenyésztést és így a foglalkoztatási 
dolgokat, vagy mondhatnám mondjuk a kertészetet is, igazából tehát a GOFR-növényeken 
keresztül főleg a szántóföldi növénytermesztést preferálja, ez így van. Többek között azért 
forszíroztam a termeléshez kötött támogatásokat, hogy az mennyire fontos, mert mondjuk az 
állattenyésztést például azon, azokon keresztül tudjuk részben vagy egészében támogatni. 
Most is a 68. cikkelyt azért alkalmazzuk, és a jövő évtől a csúcson alkalmazzuk, tehát a 
maximális 10 százalékos szinten fogjuk alkalmazni a kérődző-szerkezetátalakítási meg 
ezekkel a támogatásokkal, hogy próbáljuk kompenzálni a teljes agrártámogatási rendszer, 
uniós agrártámogatási rendszer ebbéli hiányait, mert sajnos ez így van. És látszik, hogy az új 
rendszer sem igazából megy ebbe az irányba, egy picit megy, és főleg a vidékfejlesztési 
pilléreknél látok majd arra lehetőséget a prioritásoknál, hogy a vidéki foglalkoztatás növelése, 
a meglévő vidéki munkahelyek megtartása a 2007-2013 közötti időszakhoz képest 
erőteljesebb legyen. A többit a termeléshez kötésnél tudjuk majd megtenni, illetve a 
cappingnél van ez a foglalkoztatási szempont, ami elméletileg járhat a foglalkoztatás 
bővülésével, de mindenképpen járhat a foglalkoztatás fehéredésével, tehát arra ösztönzi a 
gazdálkodókat, hogy legyen hivatalosan kifizetett, elszámolt munkabér, mert akkor egy másik 
ágon esetleg emiatt nem veszít támogatásokat. Tehát kismértékben, valószínűleg kisebb 
léptékkel, mint szeretnénk, de vannak ilyen jellegű mozgások - a feladatunk az, hogy a 
hátralévő időszakban esetleg még ebbe az irányba próbáljuk elnyomni a rendszert, úgyhogy 
köszönöm szépen a véleményt. 

 
DR. MORVAI KRISZTINA (Európai Unió magyarországi képviselője): Ehhez 

hozzátehetek valamit? 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Persze. 
 
DR. MORVAI KRISZTINA (Európai Parlament magyarországi képviselője): Csak 

annyi, hogy sajnos úgy látszik, a másik két képviselőtársam nem tudta megoldani, hogy itt 
legyen, de talán nem bánják, ha az ő nevükben is mondom, hogy tényleg mindenfajta 
pártpolitikai nézeteltérést vagy bármit félretéve egy olyan fontos időszak a nemzeti 
szempontjából a KAP-tárgyalások utolsó szakasza, hogy mi nagyon szeretnénk segíteni 
abban, hogy a nemzeti érdek minél jobban érvényesüljön, és a nemzeti érdeken belül is 
nyilván a kis- és közepes üzemméretű gazdák érdeke elsősorban - ezt legalábbis a magam 
nevében mondom, másik két képviselőtársam nevében ezt nyilván nem tudom mondani -, és 
az, hogy a magyar vidék nyomorát csökkentsük azáltal, hogy több munkalehetőség legyen, és 
egyáltalán hogy megmaradjon a vidék. Én tehát azt szeretném kérni és felajánlani, hogy amit 
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én ebben európai parlamenti képviselőként segíteni tudok, abban szeretnék segíteni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük a kiegészítést. (Jelzésre:) Farkas Sándor képviselőtársamnak 

adom meg a szót, de, államtitkár úr, a 30 százalékkal kapcsolatban a bizottság eredeti, angol 
nyelvű kommunikációja legalább 30 százalékról beszél. Én ezzel csak azt mondom, hogy erre 
figyeljünk oda, mert lehet, hogy ott van mozgástér. Hogy ez elírás-e vagy sem, nem az én 
dolgom megítélni, de az eredeti legalább 30 százalékról beszél, és így az mozgásteret ad a 
tagállamoknak.  

A másik pedig, hogy a cukorkvótával kapcsolatban egyértelműen látjuk, hogy kettős 
szorításban él Magyarország, mert vagy az EU-szempontokat veszi figyelembe, és 
szembemegy az EU-szempontokkal, amelyek egyértelműen a WTO-nak vannak alárendelve, 
az EU a cukorkvóták megszüntetését WTO-nyomásra teszi. Ez mindenképpen befolyásolni 
fogja azt, hogy itthon mi milyen jó stratégiát tudunk ez ellen kialakítani, mert adott esetben - 
és ez egy nagyon jó példának - az EU-szempontok bizony ütközhetnek a magyar nemzeti 
érdekekkel. Köszönöm szépen.  

És akkor Farkas Sándor úré a szó.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ott folytatnám, ahol az elnök úr abbahagyta a cukorrépa vonatkozásában. 
Szerencsére azon mezőgazdasági termelők közé tartozom, akik tudtak és még tudnak 
cukorrépát termelni - az egy más kérdés, hogy milyen feltételekkel és milyen körülmények 
között. Én nagyon üdvözlöm azt az elképzelést és azt a törekvést, hogy a magyar kormány 
megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a növényt hosszú távon a magyar 
gazdák, gazdálkodók a termelés palettáján tarthassák, illetve tudják termelni ezt a növényt - 
nem lesz egyszerű. Az öntözés fejlesztése régi vesszőparipám, és azt hiszem, egy fontos 
gondolatot vetett fel az államtitkár úr, amikor a versenyképességről beszélt, mert ennek a 
növénynek a későbbi biztonságos termesztési technológiájában elengedhetetlen az 
öntözésfejlesztés, amiről, az ilyen lehetőségekről az EU kevésbé beszél. Nekünk, a magyar 
Alföldön gazdálkodóknak viszont bizonyos tengelyekből feltétlenül szükséges lenne egy 
olyan fejlesztési lehetőség, ami nem biztos, hogy európai uniós forrás, ugyanakkor nekünk 
létkérdés, és most teljesen mindegy, hogy Szabolcsot vagy Dél-Baranyát mondom, de ezek a 
lépések elkerülhetetlenek. Ugyanakkor az a törekvés vagy az a kérdéskör, hogy szabad-e, 
vagy milyen megoldásokkal lehet egyáltalán a cukorrépa-termesztésben és a 
cukortermelésben - inkább talán így fogalmaznék - hosszú távon biztonságot teremteni a 
Magyar Köztársaság számára, az a tárgyalópartnerek felelőssége, és a képviselő asszonyé is, 
hogy mit tud ezért majd tenni. Ezt nem kihívásképpen mondom, de azt hiszem, mindannyiunk 
felelőssége, hogy ezt a növényt úgymond hosszú távon termelhessék a magyar termelők.  

A másik gondolatkör: azt hiszem, az elmúlt hetekben, de inkább hónapokban nagyon 
sokat beszéltünk a magyar agrár- és vidékfejlesztési stratégiáról mint politikai tényezőről. 
Nagyon szeretném, államtitkár úr, ha a minisztériumon belül az új agrárelképzelések, az új 
agrárreform beépülne, összeépülne az agrár- és vidékfejlesztési stratégiának az 
elképzeléseivel. Én most nem kívánok senkit sem megbántani, de bizonyos pontokon azt 
érzem, hogy nincs összhang a kettő között. Éppen ezért azt hiszem, még szerencse, hogy ez az 
agrár- és vidékfejlesztési stratégia úgymond nem került ki, most a társadalmi egyeztetések 
folynak, és úgy gondolom, ezeket feltétlenül össze kell dolgozni, és majd valamikor ezeknek 
az elképzeléseknek egymásba kell épülniük; egymásba kell épülnie ennek a két dolognak, ezt 
csak így szabad megnyitni, illetve megjelentetni.  

A harmadik dolog: inkább talán bizonyos mértékben az érintettségem folytán is 
szeretném elmondani azt, hogy amikor a cappingről és gazdasági méretekről beszélünk, és azt 
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hiszem, a képviselő asszony is említette, illetve az államtitkár úr is, hogy gyakorlatilag ez a 
mai termelői kör bizonyos fehérítését jelenti, ugyanakkor azért mindenkinek a figyelmét 
szeretném felhívni, hogy ma az agrárszférában meglévő adók, járulékok, egyéb befizetések 
mind ezen a címen kerülnek be, és jelentős mértékben a nagyobb gazdasági mérettel bírók 
fizetnek hozzájárulást úgymond a magyar költségvetéshez. Nem akarom bántani a kis- és még 
kisebb gazdálkodókat, őstermelőket, s a többi, s a többi, de tudjuk, hogy ők azért kevésbé 
járulnak hozzá a közöshöz - ezt csak úgy megjegyzésképpen mondom. Ugyanakkor viszont 
meggyőződésem, biztos vagyok benne, hogy ezzel a rendszerrel foglalkoztatásnövelést is el 
lehet érni, meggyőződésem, hogy el lehet érni, és ezt én nagyon üdvözítőnek tartom, mert 
mindenki arra fog törekedni, aki normálisan és tisztességesen akar a magyar földön 
gazdálkodni, hogy akit eddig nem jelentett be vagy egyáltalán nem is foglalkoztatott, azt 
netalántán bejelentse. Mert itt most mindenki olyan 20-30 hektárról beszél, de az nem a 
valóság, nem akarok itt új témát nyitni, de az nem a valóság, a magyar valóság ennél sokkal 
nagyobb terület, amelyen meg lehet élnie egy magyar gazdának, de ezt a vitát nem nyitom ki, 
már csak azért sem, mert ez nem ide tartozik, úgy gondolom, de meggyőződésem, hogy abban 
az esetben már bizonyos olyan tevékenységek kerülnek erre a területre, ahol foglalkoztatva 
lesznek emberek, ahol foglalkoztatáspolitikáról beszélhetünk, és bizony pont ezt fogja 
ösztönözni szerintem ez a capping rendszer, amit én nagyon jónak találok. Végre eljutunk 
odáig, hogy tisztul a kép, és megfelelő mértékben egy átlátható foglalkoztatási viszonyt 
fogunk a magyar mezőgazdaságban látni, mert ma nincsen, hozzáteszem, nincsen, még nekem 
is mint kormánypárti képviselőnek is azt kell sajnos mondanom, hogy ez nincsen. Ismerem a 
gyakorlatot, abban élek, abban élünk itt az asztal körül jó páran, akik tudjuk, hogy milyen 
viszonyok vannak, és hogyan működik ez a rendszer ma, amit ki kell tisztítani, meg kell 
tisztítani a sallangoktól, és biztos vagyok benne, hogy az előre fogja vinni a magyar agrár- és 
vidékfejlesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselőtársam. Miután képviselőtársamnál a jobbító 

kommentár több volt, mint a kérdés (Derültség.), ezért még néhány kérdést akkor gyűjtsünk 
össze, azt javaslom. (Farkas Sándor: Bocsánat! - Derültség.) Nem baj, azért ülünk itt. (Dr. 
Máhr András jelzésére:) Parancsolj! 

 
DR. MÁHR ANDRÁS (Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 

Szövetsége): Köszönöm szépen. Máhr András vagyok a MOSZ-tól. Először is nagyon szépen 
köszönöm a meghívást, és külön köszönöm ezt az előadást, azt gondolom, hogy kifejezetten 
korrekt és a termelők számára hasznos volt. Én három ügyben szeretnék részben hozzászólni, 
részben kérdezni.  

Az egyik a zöldkomponensnek az ügye. Én ezt értem, de a kérdés egyrészt az, hogy a 
7 százaléknál most olyasmiket sorol fel a bizottsági javaslat, amelyek részben már 
megvalósultak - mondok példát: mezővédő erdősávok -, ugyanakkor ma a jogosult területben 
nincsenek benne. Én tehát azt gondolom, hogy ezt valamilyen módon mindenképpen kezelni 
kellene, hiszen jelen pillanatban arról van szó, hogy a jelenlegi jogosult területek azok, 
amelyek szóba kerülhetnek a támogatásnál. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a bizottság 
kommunikációjában is van egy belső ellentmondás, azzal együtt, hogy mi is úgy gondoljuk, 
hogy a 7 százalék ökológiai terület nagyon szembemegy a bizottság egyébkénti 
kommunikációjával, azzal, hogy ma termelésre, bővítésre van szükség.  

Ugyancsak nagyon problémásnak ítéljük meg a három növény termelését, 
hangsúlyozom, hogy csak és kizárólag az olyan 50-100 hektár alatti gazdálkodók esetén. 
Mindenütt másutt, én azt gondolom, teljesen jogos és korrekt ez az elvárás, semmi gond nincs 
belőle - lehet, hogy nem az én számból kellene ennek éppen ezért elhangoznia -, de én azt 
gondolom, hogy pont azoknak a kisebb gazdálkodóknak, akik mondjuk vállalkozói szintűvé 
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szeretnék fejleszteni magukat, lehetetlen feltételeket teremt. Én tehát arra kérném az 
államtitkár urat, hogy ha és amennyiben lehetséges, erre hívjuk fel a bizottság figyelmét.  

A másik nagyon fontos kérdéskör, hogy örülök, hogy az hangzott el, hogy a lehetséges 
maximális termeléshez között támogatási lehetőséget ki kívánjuk használni. Itt a kérdés 
számomra az, hogy vajon bővíthető-e ez a kör az abrakfogyasztó ágazatokkal. Én azt 
gondolom, hogy jó lenne ezzel bővíteni, mert ebben az esetben lehetne arról beszélni, hogy 
foglalkoztatás, ekkor lehetne arról beszélni, hogy versenyképesség, ekkor lehetne arról 
beszélni, hogy vidéki megélhetés. Ebbe a körbe már sokszor beleszaladtunk, de én azt 
gondolom, hogy éppen azért, mert a termeléstől való elválasztás most már megvalósult, 
innentől kezdve a gabonán keresztül az abrakfogyasztó ágazatok nincsenek szabályozva, 
hiszen nincs gabona jellegű támogatás, ebből adódóan ha javasolhatom vagy kérhetem 
magyar álláspontként felvetni. Szeretném jelezni, hogy mi a Copa-Cogecán keresztül 
felvetettük ezt a kérdést, és - hogy mondjam? - nem került sor a negatív fogadtatására, azt 
hiszem, így korrekt a megfogalmazás. Szeretném kérni, hogy ha és amennyiben erre mód van, 
akkor ezt tegyék meg.  

A harmadik dolog, amiről nagyon röviden szeretnék itt beszélni, az a capping. Mi úgy 
gondoljuk, hogy ebben a formájában a capping elfogadhatatlan, hiszen nagyon durván és 
nagyon nagy mértékben vág. Nem vitatjuk azt, hogy egyfajta cappinget be lehet vezetni, mint 
ahogy azt is üdvözöljük, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos költségek levonhatók, hiszen ez 
tényleg az ágazat felépítésére vonatkozik. Csak amit a képviselő úr mondott, ahhoz szeretnék 
mondani egy számot: megszámoltuk 2010 vonatkozásában az ágazat befizetéseit. A kettős 
könyvvitelt vezető vállalkozások befizetései az ágazat összbefizetéseinek több mint a 
90 százalékát adják, a földhasználatának kevesebb mint a felét, a termelésének pedig - ezt 
csak becsülni tudom - a 60-65 százalékát adják, a termelésnek, nem az árutermelésnek. Én azt 
gondolom tehát, hogy ebben az esetben azért elgondolkodtatóak ezek az adatok. Ebből 
adódóan mi úgy gondoljuk, és a MOSZ-nak az az álláspontja, hogy a capping a jelenlegi 
formájában elfogadhatatlan, azzal együtt, hogy jó lenne látni, hogy nagyjából mekkora kört 
érint. Mi megpróbáltunk a saját tagszervezeteink körében egy mérést végezni, és gyakorlatilag 
arra jutottunk, hogy nincs vagy csak minimális az érintettség, de ezzel együtt azt gondolom, 
hogy elvileg egy ilyen durva sor elfogadhatatlan. A kérdésem pedig az lenne, hogy mikor 
látható az, hogy ez például mekkora forrás, nem azt mondom, hogy -vesztést, hanem -
allokációt okoz. Nagyon szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Még egy további kérdést begyűjthetünk ide. (Senki nem jelentkezik.) Nem 

látok jelentkezőt… (Vancsura József jelzésére:) Igen, parancsoljon! 
 
VANCSURA JÓZSEF (Gabonatermesztők Országos Szövetsége): Vancsura József, a 

Gabonatermesztők Országos Szövetségének az elnöke vagyok. Nem is annyira kérdés, de 
mégiscsak, a vélemény is egy kérdés. Mi másfél millió hektárt integrálunk, és úgy gondoljuk, 
hogy Magyarországot a mai kormányzat az államtitkár úr előadása szerint a helyén kezeli, 
ami egy óriási dolog. Olyan kósza politikai felhangok zavarják Magyarországon a termelést, 
amelyeket jobb, hogyha a helyére teszünk, és jó, hogyha mindent a helyén kezelünk. Nagyon 
tetszett az értékelés, és nagyon szeretnénk, hogyha ezen a nyomon végig tudna menni 
Magyarország.  

A gabonából indulok ki. Én úgy gondolom, nekünk a gabona a legfontosabb, és 
amikor a GDP százalékáról beszélünk, akkor gabonáról csak akkor beszélünk, amikor az ára 
jó, amikor húz a piac, és Magyarországon van. Ahhoz, hogy Magyarországon gabona legyen, 
ahhoz ezekre a szélsőségekre, amelyek Magyarországon vannak, fel kell készülnünk. Ebben 
az európai uniós elképzelésben ez a szélsőséges körülmények között termelő kis ország, 
Magyarország igen nagy súllyal bír önmaga tekintetében, de nem úgy működik, mint az 
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Európai Unióban egy mezőgazdasággal foglalkozó akár üzem, akár gazdálkodó. Itt a 2009-es 
aszályra, a 2010-es özönvízre célzok, aminek a hatását 2011-ben, még a nyári betakarítású 
növényeknél, meg még az őszieknél is élveztünk, jött a GDP-hez való hozzájárulásunk, 
mindenki elkezdi mondani, hogy a magyar mezőgazdaság most a helyén van, mi meg ott 
állunk, és nem vagyunk a helyünkön, csak nézünk jobbra-balra, és próbálunk megélni. És itt 
van ’11 vége, amikor olyan aszály van, hogy a szikla a Dunából itt Pesten vagy Budán 
kilátszik. Ez még csak hagyján, hogy itt kilátszik, de ott van a 100 ezer tonna kukoricánk, 
amit eladtunk októberre, és nem bírják kivinni, és jövőre nem szerződnek velünk, ez komoly 
dolog, nem tudunk hajózni. Tehát a víz, ahogy az előttem szólók is elmondták, 
Magyarországon nélkülözhetetlen dolog, ha a mezőgazdaságot figyelembe vesszük.  

Én úgy gondolom, hogy ezt tudja a kormányzat, és úgy látom, hogy sok képviselő is 
tudja, a kérdés, hogy tudunk-e ebben tenni a vízzel kapcsolatban. Egyszer az eső a víz, amiért 
imádkozunk, aztán azt el kell vezetni, meg kell tartani, és öntöznünk kell. De ennek a helyén 
kezelésnek az a lényege a gabona szempontjából, és én úgy látom, hogy mi nem félünk ettől a 
derogációtól mint nagygazdaságok vagy mint kisgazdaságok, teljesen mindegy, hogy hogyan 
hívnak minket, gabonatermesztő a világon 300 hektár alatt nincs. Ahhoz, hogy van 
20 hektáros gazdálkodó, meg 10, meg 5, meg 2, meg 1 hektáros, és az gabonát termeljen, 
ahhoz igenis integrációra van szükség. Magyarország nem lesz a világon versenyképes, ha ezt 
nem csinálja meg, de szerintem már csinálja. És azért kell azt mondanunk, hogy beszélünk 
dolgokról, és csinálunk dolgokat, és higgyék el, volt amikor 12 malacot kellett lejelenteni, és 
azt a 6-ot a paraszt megette, a másik 6 meg nem jutott a munkásnak, tehát ne kényszerítsük 
önmagunkat arra, hogy mást mondjunk és másról beszéljünk, mint ami a valóságban van. 
Hiszem azt, hogy minden egyes gabonatermesztő már most integrálódik. A magyar tárolók 
alkalmasak a világ bármelyik részére történő gabonaszállításra, a magyar minőség alkalmas 
erre, ez megtörténik. Tehát ha ez megtörténik, akkor van lehetőség arra, hogy az exportban - 
márpedig az 50 százaléka külföldre megy, ez is tény - részt vegyünk. És hogyha a derogációt 
figyelembe vesszük, akkor mint gabonatermesztőknek az a szándékunk, hogy magas 
feldolgozottsági szinten menjen el tőlünk a termény, a földjeinkről, mert a földeken van ez az 
egész. És hogyha ezt így gondoljuk, akkor igenis bőrben kellene - mondjuk ezt, ez olyan 
szépen hangzik -, de látjuk, hogy eddig még senki nem tudta megállítani eddig az 
állattenyésztés csökkenését, mert…, mert oka van. Ezeket az okokat kitaláljuk, megnézzük, és 
hogy miért nem akar az Európai Unió az állattenyésztés támogatásához pénzt adni, az okot 
meg azok, akik ott vannak, igenis találják meg, utána azt gondoljuk át, és ahhoz képest tegyük 
a helyére a mi gondjainkat! Minekünk nem fognak százezer tonnás hajóban szójadarát 
odahozni az ólak mellé fél áron vagy ne adj’ úristen ingyen.  

A cukorrépával kapcsolatban pedig annyit, hogy a magyar termelők egy része ma is 
termel cukorrépát úgy, hogy azt sem tudja, hogy van kvóta vagy nincs kvóta, mert ez egy jó 
növény, jelen pillanatban még van ára, és az eszéki, a horvátországi vagy a szerbiai cukorgyár 
odajön, és azt mondja, hogy megveszi. Jó lenne, ha ezen is elgondolkodnánk, hogy mikor fog 
belépni a horvát, és mikor fog belépni a szerb az Európai Unióba. Neki van kvótája, és a 
magyar? Nincs elválasztva, nincs a határon különböző jelzés, hogy itt nem terem a cukorrépa, 
ott meg igen, viszont van egy rendszer, amelyhez hozzá lehetne férni jó háttértárgyalásokkal, 
információszerzéssel és beépítéssel.  

Én úgy gondolom, hogy feltétlenül szükséges, hogy mi az állattenyésztést támogassuk 
mint gabonatermesztők, és megint csak erről az oldalról veszem elő a kérdést. Nem lehet 
érdekünk az, hogy csak gabona. Nem élünk meg belőle mi magunk sem, nekünk is van 
állattenyésztésünk, és az ott dolgozó emberek foglalkoztatása nagyon fontos annak, aki ott él. 
Nemcsak annak az egy családfőnek fontos, hogy a négy gyerek dolgozzon, hanem annak is, 
akinek ott 300 hektárja van, hogy az ő terménye biztonságban legyen, jobb feldolgozottsági 
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szinten legyen, akinek meg 2 ezer hektárja van, annak meg az az érdeke. Ha ezt a helyén 
kezeljük, akkor együtt gondolkodva meg fogjuk tudni oldani ezeket a kérdéseket.  

Nagyon köszönjük ezt az előadást, és fel is használjuk mindenhol, tehát ha 
megengedik - márpedig azt mondta az államtitkár úr, hogy igen -, akkor e-mailen 
1700 gazdálkodónak azonnal kiküldjük ezt az anyagot, hogy igenis morfondírozzanak rajta, és 
jelezzék vissza, hogy mi közvetíteni tudjuk önök felé, politikusok felé, hogy mi a valóság. És 
ha önök is aszerint járnak el, és a helyén kezelik, akkor Magyarország szerintem igenis abban 
a pozícióban lesz, ami nemcsak másfélszeres támogatást kap, hanem amelyben az 
átlagországokhoz képest kétszeres vagy háromszoros súllyal bír a mezőgazdaság 
népgazdasági szinten. (Közbeszólás: Nemzetgazdasági!) Nemzetgazdasági szinten, bocsánat! 
(Derültség.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az értékes hozzászólást. Én is azt hiszem, hogy éppen itt 

volna az ideje, hogy a különböző szempontokat egy nemzeti érdek ernyője alá betegyük, hogy 
ne süketek párbeszéde folyjon. Fontos a közjóteremtő képesség, fontos a munkahely, fontosak 
volnának a piacaink, és hogy ezeket hogyan és milyen üzemmérettel tudjuk a 
legtökéletesebben kielégíteni, arról ideje volna egy nemzeti konzultációt tartani.  

Államtitkár úr, több hozzászóló részéről felmerült, hogy ezt az anyagot milyen nagy 
örömmel szeretnék hasznosítani. Én egy további kérést szeretnék önhöz továbbítani, 
mégpedig hogy hadd tegyük fel a honlapra, az albizottság honlapjára, hogy akik nincsenek itt, 
és nem kapták meg ezt a papírformátumot, azok is tudják azt hasznosítani. Zsuzsika a 
titkárságról majd elkérné a pendrive-ot, jó? Köszönöm szépen.  

Államtitkár úr, akkor hogyha összegyűjtötte a válaszokat… (Jelzésre:) Bocsánat, igen, 
Alvincz úr kért még szót.  

 
DR. ALVINCZ JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Alvincz József vagyok a 

Vidékfejlesztési Minisztérium politikai főtanácsadója, Ángyán József mellett dolgozom. 
Elhangzott itt egy-két dolog, amelyekre, úgy gondolom, érdemes reflektálni. Farkas Sándor 
mondta, hogy ezt az utat, amit várhatóan az Európai Unió kijelöl, szinkronba kell hozni a 
nemzeti vidékstratégiai koncepcióval. Erre nyilván mindenféleképpen sor kerül.  

Arról is szó volt, hogy kik a közteherviselők Magyarországon. Valóban igaz, tiszta 
helyzetet kell teremteni, az államtitkárságunk el is készített egy törvénytervezetet a családi 
gazdaságokra vonatkozóan, amely a teljes magángazdálkodói kört szabályozni kívánná, mert 
itt valóban komoly visszaélések vannak. Ugyanakkor néhány dolog mellett nem lehet 
elmenni. Az egyik az, hogy több év átlagában az AKI tesztüzemi rendszere, ahol nem 
operettgazdaságok az egyéni gazdaságok sem, egyértelmű, hogy a társas gazdaságok mintegy 
másfélszer annyi fajlagos támogatáshoz jutnak, mint az egyéni gazdaságok.  

A másik, hogy Máhr András említette itt ezt a degresszivitást. Ez tulajdonképpen az 
Agenda 2000-ben is előjött már, azt is tudjuk, hogy miért nem valósult meg. Tulajdonképpen 
látni kell, hogy az Európai Unió a saját támogatási filozófiájával szemben hasonul meg, mert 
támogatást nem az erőseknek kell adni, hanem a gyengéknek, ennek ellenére teljesen 
egyértelmű, hogy az Európai Unióban sajnos az erős, a nagy gazdaságok a fő haszonélvezők, 
és - amiről itt is szó volt - elsősorban a kontinentális növényt termelők, tehát a GOFR-
növényeket előállítók.  

Az elfogadható meg az elfogadhatatlan kapcsán annyit, hogy azt hiszem, az is 
elfogadhatatlan, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az I. 
versenyképességi tengelynél, aminek tavaly volt a félidei értékelése, az előző szoclib kormány 
a támogatások majdnem 80 százalékát elköltötte vagy szerződésileg lekötötte, tehát alig van 
mozgástere a mostani kormánynak, és megjegyezném, hogy az I. versenyképességi 
tengelynél, ahol a döntő pénzek vannak, a nyertesek felső 5 százaléka a támogatások 
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64,8 százalékát elvitték. Ez döbbenetes. Zárójelben megjegyzem, hogy a társas gazdaságok 
mind úgy pályáztak, hogy létszámot fognak csökkenteni, ami be is következett, tehát nesze 
neked vidékfejlesztés, habár az egyik fontos szempont volna a foglalkoztatás. Azt hiszem 
tehát, hogy ha valami elfogadhatatlan, Máhr András úr, akkor ez elfogadhatatlan, tudod?  

A másik, amit Vancsura úr említett itt, hogy 300 hektár alatt gabonát nem lehet 
termelni. Az osztrák agrár-közgazdasági irodalom azt mondja, hogy versenyképes gazdaságok 
50 hektártól, ez úgy hangzik németül, hogy Schlagfertige Betriebe ab 50 Hektar. Az 
50 hektáros gazdák természetesen nemcsak gabonát termelnek, hanem megjelenik az 
állattenyésztés is. A következő: az OMÉK-on szeptember 30-án, az Agrofórum keretében 
hangzott el Kapronczai Istvánnak, az AKI főigazgatójának az előadása, és ő azt mondta az 
ilyen eléggé - már elnézést! - nem körültekintő modellszámítások kapcsán, hogy jelenleg, 
nyilván a jelenlegi árviszonyokat figyelembe véve 87 hektár gabonából egy család meg tud 
élni. Akkor én fel is szólaltam, hogy igen ám, de akkor nézzük meg hogy 87 hektár gabona - 
de ezt mondanám Vancsura úr 300 hektárjára is - hány éves munkaerőegységet köt le. Ki fog 
derülni, hogy egyet sem. Tehát, uraim, amikor itt vidékfejlesztésről meg a magyar 
mezőgazdaság jövőjéről beszélünk, akkor messzemenően a figyelmükbe ajánlom ezen tények 
és szempontok figyelembevételét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a hozzászólást. Akkor ez a nemzeti konzultáció máris 

megkezdődött, tekintsük úgy, de mivel ma nem ez a témánk, ezért inkább az államtitkár úrnak 
adnám majd vissza a szót a közös agrárpolitika vonatkozásában. Látjuk, hogy vannak 
különböző szempontok. Ezek a különböző szempontok ne egy ároknak a különböző partjain 
jelenjenek meg, hanem egy nemzeti ernyő alatt, ahogy az előbb, még Alvincz úr felszólalása 
előtt mondtam, azt hiszem, ez volna mindannyiunk érdeke.  

Államtitkár úr, tiéd a szó.  
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 

véleményeket és a kérdéseket. Érdeklődéssel hallgattam a kibontakozó vitát. A nemzeti 
konzultáció működik egyébként, a nemzeti vidékfejlesztési stratégia kapcsán működik, és 
még most is van lehetőség a véleményeket elmondani, illetve a honlapra feltenni.  

Visszatérve a zöldítésre, arra a 30 százalék: most itt előkeresték a kollégák, ez 
egyelőre egy fix dolog - lehet, hogy egy korábbi verzióban az volt, hogy legalább 30 százalék. 
Egyébként én is úgy emlékszem, úgy emlékeztem, kérdeztem is a kollégákat, hogy a 
zöldítésnél az a három feltétel vagylagos volt valami korábbi verzióban, én úgy emlékeztem, 
és mondtam is, hogy ez igazából nem fog gondot okozni. Lehet, hogy ez lenne a megoldás, 
hogy most ugye nem vagylagosan van, hanem mind a három feltételnek fenn kell állnia, lehet, 
hogy ezzel lehetne lekezelni ezt a témát, amit többen is forszíroztak itt, majd meglátjuk.  

A cukortémára visszatérve: álmomban sem gondoltam volna, és meg szoktam 
kérdezni az ilyen különböző gazdafórumokon, főleg az én lakókörnyékemen, 
Tápiószentmártonban, hogy mi köze van Ausztráliának, Thaiföldnek és Brazíliának 
Tápiószentmártonhoz. És itt jön a WTO-dolog: ők jelentették fel a WTO-nál az Európai Uniót 
a cukortéma miatt, és akkor jött az a folyamat, amelynek az a vége, hogy 
Tápiószentmártonban, az én falumban, ahol korábban 600 hektáron termeltek cukorrépát, 
most nincsen cukorrépa-termelés. Ezek a globális dolgok, és tetszik vagy nem tetszik, ezek 
jelen vannak.  

Amit Farkas képviselő úr is mondott: az öntözés fontossága egyértelmű, úgy 
gondolom, hogy majd a 2014-től induló új vidékfejlesztési programoknál az öntözés prioritást 
kell hogy élvezzen az ország adottságait figyelembe véve, nincs mese, ezen a területen lépni 
kell, és ahogy említettem, a 2. számú prioritás a mezőgazdaság versenyképessége, az üzemek 
életképessége, oda, én úgy gondolom, ezeket a dolgokat be lehet venni. Én még idevenném a 
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kertészet fejlesztését is, többször elmondtam már a sajtónak, hogy a foglalkoztatás, a 
mezőgazdasági foglalkoztatás növelését, bár e tekintetben sok terület van, de én elsősorban a 
kertészetben, a zöldség-gyümölcs ágazatban látom. Ehhez a feltételeket meg kell teremteni, 
illetve azokat a problémákat, amelyek most ezt esetleg gátolják vagy veszélyeztetik, kezelni 
kell.  

A KAP célkitűzései, ahogy említettem, a nemzeti vidékstratégia 8 pontjában 
megfogalmazásra kerültek. A 8 pontból kettő foglalkozik az életképes élelmiszertermeléssel 
saját megfogalmazásban, kettő foglalkozik a fenntarthatósággal, és a 8 pontból 4 pont, tehát a 
fele foglalkozik a vidékfejlesztéssel. Úgy gondolom tehát, hogy az itthoni elképzelések 
alapvetően szinkronban vannak az uniós mozgástérrel és célkitűzéssel.  

A capping meg a foglalkoztatás dolgaival kapcsolatban, úgy gondolom, elmondtam 
mindent. Szeretném még elmondani a jelenlévőknek, hogy a magyar mandátum eredetileg 
arról szólt, hogy: „A bizottság által javasolt támogatási felső határ bevezetését a legnagyobb 
vállalkozások esetében elfogadhatónak tartjuk, azzal, hogy az alkalmazni kívánt mérethatárt a 
tagállam adott keretek között maga választhassa meg - nyilván azért, hogy maximálisan tudja 
kezelni a forrást, hogy ne vesszen el semmilyen forrás, amit az Unióból kapunk -, a támogatás 
elvonása bizonyos foglalkoztatási szint teljesítésére kiválható legyen, továbbá az így 
visszatartott összeg az I. pilléren belül az érintett tagállamban rugalmasan kerülhessen 
felhasználásra.”. Ez most nem így van, és ezen kívül, ahogy említettem, a blokkoló kisebbség 
még nagyon bele fog szólni ebbe a témába. Én tehát úgy gondolom, hogy a tárgyalások itt 
még nagyon az elején tartanak, és úgy gondolom, a magyar érdek az lenne, hogy ne vesszen el 
forrás semmilyen jogcímen, és ami ilyen szempontból más alapba kerül, azt pedig olyan célra 
lehessen felhasználni, itt az innovációról vagy az ökológiai gazdálkodásról volt szó, arra vagy 
a kisgazdaságok támogatására vagy bármi olyan dologra, célra, amit fontosnak tartunk 
nemzeti konszenzus alapján, felhasználható legyen.  

Ez a 7 százalék, amit szintén említettem, és amit te is említettél, András, egy 
problémás dolog. Valóban, ez egy problémás dolog, és szembemegy az 1. számú 
célkitűzéssel. Biztos vagyok benne, hogy itt még lesz pontosítás és finomítás, és, mondom, 
lehet, hogy az oldaná meg ezt a témát, ha ezt a három feltételt vagylagossá tennénk, és akkor 
nem okozna ez igazából többletráfordítást. A vetésforgót általában most is betartják a 
gazdálkodók, függetlenül attól, hogy néhány hektáros vagy nagyobb gazdaságról van-e szó, 
mert a szakmai követelmények ezt indokolják.  

A termeléshez kötés egy nagyon fontos terület. Itt pontosan meg van határozva, hogy 
mely ágazatokat, területeket lehet bevonni a termeléshez köthető támogatásokba, ezek: 
durumbúza, olajos magvak, fehérjenövények, rizs, diófélék, energianövények, 
keményítőburgonya, tej, tejtermékek, vetőmag, szántóföldi növények, birkahús, kecskehús, 
marhahús, borjúhús, gabona, hüvelyesek, len, kender, olívaolaj, selyemhernyó - nem is 
sorolom tovább. A lényeg az, hogy a sertés nincs benne, az abrakfogyasztók nincsenek benne, 
de néhány tagállam már javasolta ezt. Ezzel mi is egyetértünk, hiszen többek között azért 
küszködünk vagy küzdünk, hogy a sertésállomány újra 6 millió darab fölötti legyen az 
országban, és ehhez bizony elengedhetetlen lenne, hogy a közvetlen támogatásokat meg 
tudjuk oldani vagy le tudjuk kezelni. Ez tehát szinkronban van a mi elképzeléseinkkel is, 
úgyhogy ezen rajta vagyunk.  

Az AKI a cappinggel kapcsolatos számításait várhatóan decemberre fogja elvégezni, 
és akkor pontosan fogunk látni. Azt mondod, hogy ti ezt már megnéztétek, miután a nagyobb 
üzemek nálatok vannak, és azt láttátok, hogy nem igazából érinti, és mi is így kalkulálunk, 
mert néhány példán azért már levezettük ezeket a számításokat. Igazából úgy tűnik, hogy 
ezzel a munkabéres finomítással ez nem igazán fogja Magyarországot hátrányosan érinti.  

Köszönöm Vancsura úr és Alvincz úr véleményét is. Azt a vitát most ne nyissuk meg, 
amibe itt belekezdtünk, az egy más alkalommal megbeszélhető. Én úgy gondolom, hogy a 
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magyar mezőgazdasági szereplők 95 százaléka kis- és középvállalkozás, és mindenkire 
szükség van, aki értéket teremt, aki exportárualapot hoz létre, aki foglalkoztat, aki megőrzi a 
munkahelyeket, és egy adott vidéki közösségben, életközösségben, faluközösségben 
hozzájárul a különböző társadalmi elvárásokhoz és igényekhez. Úgy gondolom, hogy 
mindenkire szükség van, én a sokszínű mezőgazdaság híve vagyok, ezt már sokszor 
említettem - az egy más dolog, hogy a kicsiket, a családi gazdálkodókat meg a fiatal 
gazdálkodókat jobban kell segíteni, az Unió agrárpolitikáján is látszik, hogy ebbe az irányba 
halad, ebbe az irányba mozdul. 

Végezetül annyit - Vancsura Jóska beszélt itt ilyen időjárási dolgokról -, hogy a Duna 
meg a Tisza vízállását sem tudjuk egyelőre még nagyon befolyásolni, de annak örülök, hogy a 
parlament tegnap vagy tegnapelőtt, nem is tudom már, mert összefolytak egy kicsit a 
parlamenti napok, azt hiszem, hétfőn a kockázatkezelési törvényt 90 százalékos arányban 
elfogadta, és tudom, miután konzultáltunk, hogy igazából ami kifogás volt, az - hogy 
mondjam? - egy fontos kifogás, de igazából alapvetően a vita során valamennyi párt pozitívan 
állt ehhez a kérdéshez. És én nagyon bízom benne, hogy az időjárási kockázatokat 2012-től 
hatékonyabban tudjuk majd kezelni, és hogyha ’14-től ez az uniós kockázatkezelés is rájön 
erre, akkor talán nem leszünk ennyire kiszolgáltatva a természeti tényezőknek.  

Elnök úr, még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, és elnézést kérek, ha maradt 
még valakiben kérdés, akkor, kérem,…  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, azt kérem, hogy Palkovics Péternek, az MVH elnökének a 

kérdését mindenképpen várjuk meg (Czerván György: Jó, bocsánat!), mert éppen hogy össze 
kellene hangolódnia a végrehajtásnak, amit az MVH végez, és a politikacsinálásnak, amit 
viszont a minisztérium végez. Tehát akkor Palkovics úr, és még egy hozzászóló lesz.  

 
PALKOVICS PÉTER (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal): Két percet kérnék 

szépen, és ha megengedik, akkor Czerván úrral én is távoznék, nekem is el kell mennem. Egy 
apró kérdésem van, de nem azzal kezdeném, hanem hogy nagyon szépen köszönöm, elnök úr, 
a felkérést, hogy a végrehajtási oldalról hogyan néz ki ez a KAP-reform. Ugyanis azon 
nagyon sokat lehet vitatkozni, hogy sok-e a pénz vagy kevés, illetve erről senki nem nyit vitát, 
mert mindig megállapodnak abban, hogy kevés, tehát ez nem vita kérdése, de én úgy 
gondolom, sokkal fontosabb az, hogy le tudjuk-e hívni, és fel tudjuk-e használni, és oda 
tudjuk-e juttatni, amelyeket tulajdonképpen azok a célok, a gazdaságpolitikai célok 
meghatároznak. A legnagyobb problémák, úgy gondolom, az elmúlt időszak végrehajtásában 
ezek voltak, a koncentráció, amit Alvincz úr is említett, és sok más egyéb kérdés.  

Ebből a szempontból két dolgot írtam fel magamnak, hogy tulajdonképpen egy nagy 
lehetőség a KAP-reform pont azért, ami a legelején elhangzott, hogy kinyitja a mozgásteret 
némileg a tagállam részére, viszont minden azon áll vagy bukik, hogy ezzel a lehetőséggel 
hogyan élünk, a lehívhatóság, a végrehajthatóság - nem szaporítanám ezeket a fogalmakat a 
végén - el fogja dönteni, hogy ez sikeres volt-e vagy nem volt sikeres. Nagy eleganciával 
túlléptünk az első mondat kapcsán azon, hogy egyszerűsítés, ezért ez még fenn van. 
Brüsszelben - a képviselő asszony biztos meg tud erősíteni - még az van, hogy simplified, 
greening, simplified, greening, erre nyílik az ajtó tulajdonképpen, erre van kódolva a kártya. 
Ennek a gyakorlati átvitele a nagyon fontos kérdés, és én mindenképpen erre fogok 
koncentrálni a februári előadás kapcsán, hogy hogyan néz ez ki a végéről. Azt már nem 
teszem hozzá, mert az egy 15 éves kérdés, hogy amikor az uniós bizottsági ECA- és egyéb 
ellenőrzések ezt majd megnézik, akkor ott is meg kell hogy állja a helyét, mert én úgy 
gondolom, hogy egy hosszú folyamat, amin most dolgozunk. Én tehát mindenképp erre fogok 
koncentrálni, ezért még egyszer köszönöm, és örömmel teszek eleget ennek a felkérésnek.  
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Egy kérdésem van csak az államtitkár úr felé. Azzal indított az államtitkár úr, hogy 
7 milliárdban gondolkodunk 2050-re, vagy 5-6 körül mozgunk, bár vélhetően ez nem 
Európában fog bekövetkezni 2050-re, de ezt majd utólag eldöntik. Tesz-e különbséget akár 
indirekt módon is a KAP-reform élelmiszercélú mezőgazdasági termelés és energetikai célú 
mezőgazdasági termelés között? Tehát megjelenik-e ez valahol a KAP-reformban. Ha már a 
céloknál az egészséges élelmiszerről vagy 7 milliárd ember élelmezéséről beszélünk, vagy 
adott esetben az állattartás felfuttatásáról beszélünk. Ezt hogy látja a bizottság? Köszönöm 
szépen, ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Ocskay Máriának adnék még szót.  
 
OCSKAY MÁRIA (Dísznövény Szövetség és Terméktanács): Nagy tisztelettel 

köszönöm a meghívást. Egy igen kis szektort, a dísznövényágazatot képviselem, de ahhoz, 
hogy mindenki szépet és egészségeset fogyasszon, ahhoz igen szép és életminőség-javító 
környezetre van szükségünk. Most már hál’ istennek másodszor adatott meg a lehetőség 
Farkas Sándor úrnak köszönhetően, hogy a dísznövényszakma is megszólalhat. Én tisztelettel 
csak arra szeretném felhívni az államtitkár úr figyelmét, hogy a kertészet nemcsak zöldség-
gyümölcsből áll, hanem mellette, igen, lehet, hogy kis számban, de azért egy 60-100 milliárd 
forint termelési értéket előállító társaság is létezik, ahol a foglalkoztatottság szinte 
egyedülálló, egységnyi területre a legmagasabb, és ezzel éveken keresztül nem is törődtünk, 
holott vannak tagállamok - most nem beszélek Hollandiáról, Dániáról -, ahol ez az 
úgynevezett virágbiznisz vagy -üzlet igen virágzó ágazat, és Magyarországon is megvannak a 
lehetőségek. Tehát csak arra szeretném felhívni a tisztelt képviselő urak és az államtitkár urak 
figyelmét, hogy kertészet, és mellette van dísznövény, van gyógynövény, és vannak olyan 
szakterületek, amelyek pontosan jól illenek a foglalkoztatottsági problémák megoldásába. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Államtitkár úr! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Elnézést 

kérek, hogy nem említettem meg itt külön minden ágazatot, de a kertészek képviselője tudja, 
legutóbb a Hortus Hungaricus kiállítás megnyitóján találkoztunk, tehát, mondom, számomra 
mindenki fontos, aki értéket teremt és foglalkoztat, árualapot termel, és ebbe bőven belefér 
persze az önök ágazata is, meg még a ludasokat is mondhattam volna, de nem akarom itt 
végigsorolni, akiket ismerek. Ezért mondtam, hogy én a sokszínű mezőgazdaság híve vagyok.  

Amit az elnök úr kérdezett, arra annyit mondanék, hogy nem tesz differenciát a 
támogatási rendszer a között, hogy élelmiszertermelésről vagy energetikai célú 
felhasználásról van-e szó. A közvetlen támogatásoknál a fás szárú növényt említi meg külön, 
egyébként nincs különbség. A fő célkitűzéseknél egyértelműen az élelmiszertermelés, az 
élelmiszer-alapanyagellátás került megfogalmazásra.  

Még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, elnök úr, minden kollégának, 
résztvevőnek szeretném megköszönni az érdeklődést, illetve a kérdéseket, véleményeket, és 
dolgozzunk tovább, hiszen alapvetően egy csónakban ülünk, és úgy gondolom, van még 
tennivalónk bőven annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaság, a magyar 
élelmiszergazdaság, a magyar vidék el tudja foglalni méltó helyét. Még egyszer köszönöm 
szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, mi is köszönjük egyáltalán azt, hogy a meghívásunkat ilyen 

rövid határidővel elfogadta, és ezt a nagyon értékes és kimerítő tájékoztatást is, amely ezek 
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szerint egy sorozatnak lesz, lett az első része, a következő alkalommal a vidékfejlesztést 
fogjuk megvitatni, és ennek a végrehajtását.  

Az államtitkár úrnak és az elnök úrnak el kell mennie, de én a többieknek, akik 
maradni szeretnének, és tudnak is, felajánlom azt, hogy akár az előbbi beszélgetést folytatva 
az államtitkár úr távollétében még van egy fél óránk, másfél óránk akár erre. Úgyhogy 
köszönjük szépen, és akkor a távozóknak engedélyt adunk a távozásra, a maradóknak pedig 
akár ennek a témának a további folytatására, akár egymás közt, akár más módon. (Czerván 
György, Palkovics Péter és sokan távoznak. - Rövid szünet.) 

Megkérdezem, hogy ki akar maradni. (Senki nem jelentkezik.) Mert ha általános a 
felállás, akkor berekesztem az ülést. (Nincs ellenvélemény.) Nem látok kezet, úgyhogy ha 
senki nem akar maradni, akkor köszönöm szépen a jelenlétet, és viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc)  

  

Varga Géza  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


