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Napirendi javaslat  

 

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista 
bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében [COM (2011) 32, 
2011/0023 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről)  
Előterjesztő:  
Simonné dr. Berta Krisztina, a Belügyminisztérium európai uniós és 
nemzetközi helyettes államtitkára 

2. Tájékoztató a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programról 
Előterjesztő:  
Dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért 
felelős helyettes államtitkára 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Csöbör Katalin (Fidesz) megérkezéséig, majd távozása után Tessely 
Zoltánnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Dr. Józsa István (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dóczy Zsuzsánna, a bizottság munkatársa  
Dr. Tamás Csaba Gergely szakmai tanácsadó  
 

Meghívott 
 
Hozzászólók 

 
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium)  
Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős 
helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Szájer József európai parlamenti képviselő  
Dr. Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő  
 

Megjelent 
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Elsőként azt kérem, hogy szavazzunk a napirendről az előzetesen 
kézhez vett napirendi javaslatnak megfelelően. Két napirendet tárgyalunk a mai 
ülésünkön: 1. Egyeztetési eljárás - az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista 
bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása érdekében; 2. Tájékoztató a 2014-2020-as időszakra 
vonatkozó Vidékfejlesztési Programról. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki ért 
egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent előadóinkat, Simonné dr. Berta 
Krisztinát, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát és munkatársait, Szanyi 
Tibor európai parlamenti képviselő urat, valamint Koranisz Laokratisz görög 
nemzetiségi szószóló urat.  

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Napirend előtt szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy múlt pénteken a 
COSAC elnökség munkacsoporti ülésére került sor Luxemburgban, amelyen a 
nemzeti parlamentek szerepe kapcsán szóba került egyrészt a szubszidiaritásvizsgálat, 
a sárga lapos eljárás eddigi tapasztalatainak a témaköre. Ennek keretében Hörcsik 
elnök úr ismertette tapasztalatainkat az Európai Ügyészségről, egyúttal beszámolt az 
áthelyezési válságmechanizmusról szóló uniós javaslat kapcsán elfogadott 
jelentésünkről, amelyben a szubszidiaritás sérelmét állapítottuk meg. Elnök úr 
üdvözölte továbbá, hogy a visegrádi országok parlamentjei hasonló álláspontot 
alakítottak ki e kérdéskörben.  

A munkacsoporti ülés második témaköre az úgynevezett zöld lapos eljárás volt, 
amely annak módját keresi, hogy miként lehetséges a nemzeti parlamentek és az 
Európai Bizottság közötti szorosabb politikai együttműködés elősegítése, a nemzeti 
parlamenteknek van-e, és ha igen, milyen formában van lehetőségük arra, hogy az 
Európai Bizottságot javaslatok kidolgozására kérjék fel, olyan témakörökben, ahol 
valóban szükséges és indokolt lenne az uniós fellépés. Ennek keretében brit 
kezdeményezésre az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében közösen fordultunk az 
Európai Bizottsághoz még az idén júliusban, hogy terjesszen elő konkrét javaslatot.  

Elnök úr tájékoztatása szerint a mostani ülésen pedig bemutatásra került egy 
francia kezdeményezés is, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának a 
kérdéskörében javasol uniós szintű lépéseket.  

A napirend előtti tájékoztatót követően szeretnék elnök úr nevében elnézést 
kérni azért, hogy egy pár percet késik, és engem bízott meg az ülés addigi vezetésével.  
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Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az 
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a 
terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében [COM (2011) 32, 2011/0023 (COD)]   
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra. A PNR-ról szóló uniós javaslatról 
bizottságunk az idén márciusban kezdeményezett egyeztetési eljárást. 
Véleményalkotásra a házelnök úr a Honvédelmi és rendészeti bizottságot kérte fel, 
amely áprilisban megtárgyalta a javaslatot, és véleményét is megküldte részünkre. A 
Belügyminisztérium a frissített tárgyalási álláspontjavaslatot a múlt héten eljuttatta a 
bizottságunkhoz, és képviselőtársaim megismerhették azt. Államtitkár asszonytól a 
kormány álláspontjának elemeiről kérünk tájékoztatást, továbbá arról, hogy a soros 
luxemburgi elnökség alatt milyen előrehaladás érhető el a háromoldalú úgynevezett 
trialógus egyeztetéseken. Helyettes államtitkár asszonyé a szó. (Dr. Hörcsik Richárd, 
a bizottság elnöke megérkezik az ülésre.) 

 
(Az ülés vezetését dr. Hörcsik Richárd, a bizottság elnöke veszi át.) 

 

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (BM) 
tájékoztatója 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Mint az önök előtt is 
ismert, ez egy nagyon hányatott sorsú irányelv, amiről most szó van. Erről igazából a 
Stockholm-program döntött, majd a 2007-es bizottsági javaslat benyújtása óta 
minden eljárási és tartalmi kérdés nehezítette a létrejöttét. Alelnök úr röviden 
elmondta a legújabb történéseket, nevezetesen hogy már három trialóguson átjutott a 
tárgyalás, és erre a hónapra még további kettő lett célul kitűzve. Eljárási szempontból 
fontos, hogy a tartalmi igénye az idén januári francia terrorcselekmények 
következtében erősödött meg újra. Akkor még egy olyan célkitűzés is volt, hogy az év 
végéig kerüljön ez az irányelv elfogadásra, most már azon álláspontok tükrében - amit 
az adatvédelmi kérdésekben Magyarország is helyesnek tart -, hogy az adatvédelmi 
csomag a készülő adatvédelmi rendelettel és irányelvvel teljes szinkronban legyen. Így 
valószínűleg csomagban kezelődik, és az elfogadása átcsúszik a jövő évre.  

Ez az irányelv elég kényes és összetett, ezért a szokásomtól eltérően ennyi 
kiváló szakembert hoztam magammal, akik itt ülnek mellettem, s akik sok éve követik 
ennek minden egyes mozzanatát. Bármilyen hosszú is ennek az irányelvnek a 
története, végső soron ugyanazok a kulcskérdések, amelyek folyamatosan tárgyalásra 
kerülnek. Most egy pár alapkérdést mondanék el.  

Még egy érdekesség - bár azt gondolom, ez is ismert önök előtt -: 
mindazonáltal, hogy az irányelv elfogadási folyamata így elhúzódott, a Bizottság 
2012-ben egy ISEC-pályázatot írt ki az irányelvet megvalósító nemzeti szervezetek - 
amit PIU-nak rövidítünk -, tehát a nemzeti PIU-k rendszerének a létrehozására. Ezt 
Magyarország további 13 tagállammal együtt megpályázta és meg is nyerte. Ezeken a 
tagállamokon kívül a különböző fejlettségű ilyen rendszerek már gyakorlatilag 
működtek - például az Egyesült Királyságban -, és most Magyarországon és még 13 
másik tagállamban is kialakul a nemzeti rendszer, annál is inkább, mivel ennek a 
pályázatnak a megvalósítása 2014-ben kezdődött, és a határidő 2016. április 30-án jár 
le. Tehát fogunk egy nemzeti rendszerrel rendelkezni, és a nemzeti rendszerünk 
nyilván majd azokat az elveket veszi alapul, ami az általános megközelítés és a 
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folyamatos tárgyalás során logikusnak tűnik. Mindazonáltal nincs kizárva az, hogy ha 
az irányelv elfogadásra kerül, akkor még módosítani kell a hazai jogunkon is egy-egy 
ponton. Nyilván ezeket előre és pontosan nem lehet látni, hogy mi lesz a vége.  

Igazándiból azt gondolom, hogy egyrészt részletesen le is írtuk, másrészt túl 
hosszan nem szeretném mondani, hogy alapvetően a terrorizmus, a szervezett 
bűnözés és más súlyos bűncselekmények elleni harc során bizonyult ez 
világviszonylatban egy jó megoldásnak, hogy a légi fuvarozók bizonyos adatokat 
átadnak az illetékes kijelölt hatóságoknak. Ezt hívjuk utas-nyilvántartási 
adatállománynak.  

Ennek egy jóval egyszerűbb, kicsit más válfaja sok évvel ezelőtt létrejött. 
Azokat az adatokat API-adatoknak nevezzük. Az API-adatok átadása jó egynéhány 
éve folyik, azok az úti okmányok adatai valójában. Itt 19 adatkategória szerepel 
pillanatnyilag. Ezek az adatok többek tartalmilag kiegészítő jellegűek az API-
adatokhoz képest, ami az okmányokból kiderül, különböző utazási szokások. Tehát 
nagyon sok olyan tényező nyerhető ki, amikből, a személy ismerete nélkül is, az 
utazási szokásokból, az együtt utazásból, az utazási célból, a foglalást fizetőből és még 
jó egynéhány elemből lehet olyan eredményre jutni, amely felveti a terrorizmus vagy 
más súlyos bűncselekmény gyanúját.  

A teljesség igénye nélkül egypár tényezőt emelnék ki. Egyrészt a súlyos, 
immáron határon átnyúlóvá átfogalmazódott bűncselekmények definíciója: míg 
eredendően az európai elfogatóparancs alapján 32 bűncselekményről lett volna szó, 
most igazándiból határon átnyúló, olyan bűncselekményekről van szó, 22 
bűncselekményt tartalmaz az egyik melléklete az irányelvnek, amelyekben, csodák 
nincsenek, tulajdonképpen az átfedés megvan, csak egy kicsit leszűkült. Ezek közé a 
bűncselekmények közé tartozik az emberkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem, a 
fegyverkereskedelem, a számítástechnikai bűnözést külön veszi ez a nyilvántartás, az 
emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelmét és a többi, még valóban súlyos 
bűncselekményt.  

Igazándiból Magyarország azt gondolja, hogy a 32 eredeti bűncselekményből a 
lényeget ez a 22-es felsorolás lefedi, tehát ez ellen a kormányzati álláspontnak nincs 
különösebb kifogása.  

Első pillanattól nagy kérdés volt és sokszoros tárgyalás témája volt, hogy az EU 
külső légi járataira vagy az EU belső légi járataira is kiterjedjen ez az irányelv. 
Magyarország is és sok tagállam is az első pillanattól kezdve azt mondja, hogy a belső 
légi járatokra is a lehetőség terjedjen ki, és ezt statisztikai adatok is alátámasztják, 
hogy ez mennyire hasznos. Igazándiból itt van egy olyan megoldás is, hogy a külső 
járatokra terjedjen ki, és maga a tagállam döntse el, nyilván bejelentési 
kötelezettséggel, hogy ő a belső járatokra is alkalmazza, kiterjeszti. (Gyopáros Alpár 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Az adatmegőrzési idő egy másik sarkalatos kérdés. Az adatmegőrzési időnek az 
az eleme, hogy öt évig lehessen végső soron megőrizni, ebben mindenki egyetért, 
viszont ez az öt év hosszú idő és ez fázisokra tagolódik. Az első fázisig teljes 
adatállományról van szó, utána pedig kimaszkolásról, tehát a személyes adatoktól 
való megfosztásról. Természetesen lehetőség van ennek a helyreállítására szükség 
szerint.  

A Bizottság által benyújtott tervezet ezt az első fázist két évre javasolta, vagy 
határozta meg. Most az Európai Parlament által javasolt idő pillanatnyilag 30 nap 
lenne, amikor a kimaszkolásnak meg kellene történnie. Igazándiból a magyar 
álláspont azt mondja, hogy a kettő között célszerű valahol ezt megállapítani, a 30 nap 
elég rövid. Egyetértünk vele, hogy a két év elég hosszú. Nyilván a további tárgyalások 
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itt majd valamilyen eredményre jutnak. Talán az optimális az lenne, hogy a 30 nap és 
a két év között találni egy időt.  

Egy sarkalatos kérdés az utasok tájékoztatása. Természetszerűen nekünk ez 
semmiféle problémát nem jelent, tehát a magyar nemzeti jogban vannak tagállamok, 
ahol e körül is vannak eltérő álláspontok, mert nehézséget jelent nekik. 

Azt gondolom, hogy az PNR-adatok biztonságos és bizalmas kezelése ez egy 
magától értetődő dolog.  

A légi fuvarozókkal szembeni szankciók kérdése is egy fontos kérdés. Most ahol 
a tárgyalás áll, annak a lényege az, hogy szankció, főleg pénzbeli szankció kerüljön 
alkalmazásra. Mi azt gondoljuk, nem ellenezzük ezt, ugyanakkor itt már bejön az, 
hogy az adatvédelmi csomaggal jó lenne egy szoros összefüggést létrehozni.  

És akkor az adatkezelés kérdésénél is azt gondoljuk, hogy ugyanez a 
megközelítés lenne fontos, itt viszont a költségek finanszírozását említeném meg. Ez a 
magyar elnökség alatt már javában tárgyalandó volt, és abban az időben elég nagy 
pozitív vívmánynak éltük meg, hogy a PNR működtetéséből fakadó költségek ne csak 
nemzeti forrásból finanszírozódjanak, hanem uniós forrásból is. Ez a kérdés még 
mindig nyitott kérdés.  

Mi változatlanul azt gondoljuk, hogy jó lenne az uniós forrásokkal, a 
belbiztonsági alap terhére kinyert uniós forrásokkal élni. A kompetens hatóságok, az 
úgynevezett PIU-k hatáskörét illetően is van még nézeteltérés, hogy ez mennyire 
szűkül le és mennyire nem.  

Aztán komoly további kérdés a tagállamok közötti információcsere és a 
harmadik országoknak átadható információ szabályai. Igazándiból, azt hiszem, úgy 
kezdtem, hogy nem a teljesség igényével, de ezek a legsarkalatosabb pontok, amikről 
szó van.  

Önök előtt ismert, hogy nekünk pontosan azért, mert belekezdtünk egy projekt 
keretében a nemzeti rendszer felállításába, van egy 2013-as törvényi alapunk. Aztán 
ez a törvény most pontosan a nemzeti rendszer kidolgozása miatt éppen módosítás 
alatt is áll egypár kategóriában. Nem teljes bizonyossággal, de előre tudom vetíteni, 
hogy esetlegesen szükség lesz a légi közlekedésről és a szervezett bűnözésről szóló 
törvény módosítására, ha véglegesen elfogadást nyer az irányelv.  

Ha megengedik, én röviden ennyit gondoltam, és természetesen népes 
táborunk áll a rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár asszony beszámolóját. Engedjék meg, 

hogy köszöntsem bizottságunk ülésén Szájer József európai parlamenti képviselő 
urat, aki bizottságunk elnöke volt, valamint Szanyi Tibor képviselő urat az Európai 
Parlamentből, aki meg alelnöke volt a bizottságnak. Úgyhogy welcome back to the 
committee meeting.  

Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek kérdése véleménye van, most 
elmondhatja. Szájer József képviselő úr! Tessék parancsolni!  

Hozzászólások 

DR. SZÁJER JÓZSEF európai parlamenti képviselő: Én is köszöntöm a 
bizottság tagjait. Örülök, hogy el tudtunk jönni az ülésre; ez egy lazább hetünk az 
Európai Parlamentben, ezért is tudunk itt lenni. Örülök, hogy egy ilyen fontos téma 
tárgyalásán lehetek itt Szanyi Tibor kollégámmal.  

Csak annyit tennék hozzá, hogy egy nagyon hosszú saga ez az egész történet, 
már nagyon régóta próbálkozik az Európai Unió jogalkotása azzal, hogy ezen túltegye 
magát. Tulajdonképpen éppen mi vagyunk az illetékesek, mert pont az Európai 
Parlament volt az, amely leginkább akadályozta ennek az elfogadását. Voltak 
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akadékoskodó tagországok az Európai Parlamentben, azon belül is - s most 
különösebb politikai minősítéseket nem akarok alkalmazni - főleg azok az Amerika-
ellenes erők, amelyek jelen vannak. Mi az első szavazásunkat 2004-ben pont egy ilyen 
ügyben tettük meg, amit el is vesztettünk, tehát a Néppárt elvesztette a szavazást. De, 
mint mondtam, akadályozták ezt. Ahogy helyettes államtitkár asszony is elmondta, 
ilyen szörnyűségeknek kellett történniük ahhoz, hogy észbe kapjanak. Egyébként 
egészen érdekes módon az Európai Unió működésére valamilyen módon jellemző, 
hogy valami miatt nem bízik abban, hogy szisztematikusan építhet valamifajta 
védelmi rendszert, hanem ha valami hirtelen történik, akkor elkezd kapkodni.  

A PNR szerintem politikai értelemben még egy szempontból tanulságos, 
mégpedig abból a szempontból, hogy ez az állampolgároknak egy nagyon szigorú 
ellenőrzését jelenti, hiszen tulajdonképpen minden mozgást magába foglal, ami a két 
kontinens között lezajlik, hiszen ma már lényegében repülőn történik ezeknek az 
utazásoknak a túlnyomó része. Az Egyesült Államok régóta követelte Európától, hogy 
ezt a fajta lehetőséget biztosítsa. Volt egy aszimmetria is a rendszerben, nevezetesen 
az Egyesült Államok többet akart, mint amit ő Európának nyújt, de azt sem szabad 
elfelejteni, hogy van egy biztonsági aszimmetria is a rendszerben, és amikor a 
szuverenitások egyenlőségéről beszélünk, akkor van egy ellenszolgáltatás is ebben a 
tekintetben, még akkor is, ha teljes egyenlőségről azért nincs szó.  

Ez volt egyébként az, ami a legfontosabb filozófiai probléma volt magával az 
egész rendszerrel: hogy van az, hogy nem ugyanazok a kötelezettségek vannak jelen 
mind a két ország részéről a titkosszolgálati adatokkal és egyéb hasonlókkal való 
operációk esetén. Én több tárgyalást is folytattam ez ügyben Washingtonban, és 
teljesen világos volt, hogy ezek miatt nagyon nehéz túllépni a korlátokon. A 
Parlament baloldala - hozzáteszem, hogy a magyar képviselők nem, ezért Szanyi 
úrnak csak a pártját támadom, nem pedig őt személy szerint - volt az, amely igazából 
ellenezte ezt az egész történetet.  

Az Egyesült Államokról viszont szintén kiállít egyfajta képet ez a dolog. 
Mindenkiről, aki annak a területére belép, nagyon szigorú információval 
rendelkezünk. Ez manapság, amikor Európában mindenféle kontroll nélkül 
özönlenek be emberek, és maga az Egyesült Államok is azt követeli tőlünk, hogy 
tartsuk fenn ezt az állapotot, ez azért mindenképpen egy fontos tanulság magának 
ennek a rendszernek is. Tehát rengeteg nagyon komoly politikai kérdés van.  

Én egyébként abban bízom - s ezzel le is zárom a mondandóm, nem húzom 
tovább az önök idejét -, hogy végül is lehetséges lesz ennek a szövegnek az elfogadása, 
merthogy ennek a feltételei megteremtődtek. Az, hogy az Unió hogyan tartja be a 
saját szabályait a jövőben, a tekintetben még jelen pillanatban is elég nagy a 
rugalmasság. Ilyen értelemben megy a jogalkotói rendszer abban a fikcióban, hogy az 
elfogadott jogszabályok hasznosak, betarthatók és majd betartásra is kerülnek, de 
azért ezt nem mindig igazolja az élet. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Úgy látom, nincs több kérdés. Nekem 

azért lenne egy kérdésem államtitkár asszonyhoz. Elég régóta folynak a tárgyalások. 
Mennyiben várható az, hogy a trialógus tárgyalások során közeledik a Tanács és az 
Európai Parlament álláspontja? Magyarán: mennyiben reális az, hogy az év végére 
megszülethet valamifajta politikai megoldás?  

Tessék parancsolni, visszaadom a szót.  

Válaszok 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium): Elnök Úr! Az a helyzet, hogy az év vége már módosult - azt 



10 

hiszem, ezt mondhatom múlt időben - abból a megfontolásból, hogy nagyon sokak 
véleménye szerint az adatvédelemre vonatkozó jogi szabályozással, a rendelettel és 
irányelvvel több ponton célszerű összhangot létrehozni. Az év elején még valóban az 
volt a célkitűzés, hogy ez év vége, de ez már a jövő évre tolódott. Én azt gondolom, 
hogy minden trialóguson előrelépés történik, vagy közelednek az álláspontok, vagy ha 
nem közelednek, akkor kompromisszum jön létre. Ez alapján én optimista vagyok, 
mert mindenki tudja, hogy előre kell haladni, de a két képviselő úr ebben nyilván 
sokkal kompetensebb, mint én. Mi tehát azt gondoljuk - s akkor folytatnám azt, amit 
Szájer úr mondott -, hogy a jövő év első felében lehet belőle reálisan valami. Ez tűnik 
most reálisnak. (Csöbör Katalin megérkezik az ülésre.) 

Még egy mondattal reagálnék arra, amit Szájer képviselő úr mondott. A dolog 
érdekessége az is, hogy míg Európán belül nem sikerült ennyi éven keresztül 
megállapodni, addig Európának az Egyesült Államokkal, Kanadával és Ausztráliával 
van hasonló megállapodása. No azok sem mentek bonyodalom nélkül, de mindegy, 
most már vannak és léteznek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Azt várjuk, hogy a következő 

ülésen majd pozitívabb hírekkel fog szolgálni.  

Tájékoztató a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési 
Programról 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amely legalább ilyen 
fontos és érint bennünket: tájékoztató a 2014-2020-as időszakra vonatkozó 
vidékfejlesztési programokról. A napirendi pont előterjesztője dr. Mezei Dávid, a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes 
államtitkára. Mivel egy kicsit hamarabb lezártuk az első napirendi pontot, meg kell 
várnunk államtitkár urat. (Rövid szünet.)  

Folytatjuk bizottsági ülésünket. Köszöntöm Mezei Dávid urat, a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes 
államtitkárát, a napirendi pont előadóját. Tehát a második napirendi pontunk: 
Tájékoztató a 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programról. 

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk feladatai között kiemelt szerepet kap nemcsak 
az uniós költségvetés kitárgyalása, hanem annak a végrehajtása is. Tavaly 
szeptemberben Vitályos Eszter államtitkár asszony számolt be az elfogadott 
Partnerségi Megállapodásról, és idén tavasszal sorra vettük az elfogadott operatív 
programokat külön-külön. Ennek keretében a Miniszterelnökség mellett az NGM, az 
NFM és az EMMI államtitkárai is beszámoltak a feladatkörükbe tartozó 
programokról.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülésünk témája a nyáron jóváhagyott 
vidékfejlesztési program, amely cirka 1 300 milliárd forint támogatást irányoz elő 
2020-ig, tehát ez egy hatalmas összeg.  

Képviselőtársaim a Miniszterelnökség háttéranyagát időben megkapták. Most 
arról kérnénk tájékoztatást az államtitkár úrtól, hogy miképp is tud a következő 
években a mezőgazdaság és a vidék versenyképessége, munkahelymegtartó és -
teremtő képessége fokozódni. Kérem az államtitkár urat, hogy röviden számoljon be, 
és utána megnyitom a kérdések és vélemények lehetőségét. Tessék parancsolni! 

Dr. Mezei Dávid tájékoztatója 

DR. MEZEI DÁVID agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes 
államtitkár (Miniszterelnökség): Jó napot kívánok mindenkinek! Elnézést kérek 
először is a pár perc késésért. Megtisztelő volt a felkérés, és nagyon örülök a 
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lehetőségnek, hogy tudom önöket tájékoztatni a programról, amelyet közel egy éves 
tárgyalás után zártunk le az Európai Bizottsággal, idén augusztus 10-én, ahogy azt az 
elnök úr is említette.  

Ennek az 1 350 milliárd forintnak a legfontosabb feladata vidéken a 
munkahelyteremtés, a vidéki munkahely megőrzése. Tehát éppen ezért kezdettől 
fogva arra törekedtünk, hogy a legnagyobb összeget a beruházásokra fordítsuk. Tehát 
ennek a programnak a legnagyobb része beruházásokat szolgál elsősorban, kiemelt 
mezőgazdasági ágazatokban, tehát a kertészet, az állattenyésztés, illetve az élelmiszer-
ipari fejlesztések területén.  

A fő célcsoport a mezőgazdaságból élők, tehát a gazdák. Ők a jogosultak 
ezeknek a beruházási támogatásoknak a többségében, illetve az élelmiszeriparnál még 
a Partnerségi Megállapodás értelmében azon mikro-, illetve kisvállalkozások is 
jogosultak lehetnek, amelyek élelmiszer-feldolgozással foglalkoznak és a Római 
Szerződés, illetve az azt követő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés Annex 
1-es mellékletében lévő termékek feldolgozását kívánják a beruházásokkal 
megvalósítani, illetve ilyen fejlesztéseket valósítanak meg.  

A másik legfontosabb cél, összhangban az európai közös agrárpolitika 
célkitűzéseivel, a fenntartható környezeti gazdálkodás és környezetvédelem. Ennek 
keretében folytatódik az agrár-környezetgazdálkodási program mintegy 160 milliárd 
forintos kerettel, és több, mint háromszorosára növekedve folytatódik az ökológiai 
gazdálkodás támogatása. Itt az árfolyamtól függ, de nagyjából 64 milliárd forintos 
lesz a keret. Az előző időszak 19-20 milliárd forintos keretéhez képest nagyon jelentős 
növekedés, és azt várjuk ettől, hogy szemben az előző időszakkal, ahol valójában 
stagnált az ökológiai gazdálkodás területe Magyarországon, itt most egy jelentős 
növekedés fog bekövetkezni. Tehát az ökológiai gazdálkodásba bevont területek 
növelése az egyik legfőbb célja a kormánynak a következő időszakban. 

De folytatódik a Natura 2000-es területek támogatása, és kissé átalakulva, 
2017-től átalakulva pedig a természeti hátránnyal sújtott területek támogatása is, ahol 
a jelenlegi program folytatódik 2016-ig a jelenlegi szabályokkal, 2017-től meg új 
geofizikai kritériumok által lehatárolt területek támogatására lesz lehetőség. 

Az erdészeti támogatások is jelentős mértékben részei ennek a programnak, 
tehát körülbelül 100 milliárd forint jut erdészeti támogatásra, új erdőterületek 
telepítésére, a meglévő erdőterületeknek a környezetvédelmi szempontból való 
megerősítésére, illetve felújítására és erdészeti-faipari beruházásokra is.  

A klasszikus vidékfejlesztési programok is folytatódnak. A szűkebb értelemben 
vett vidékfejlesztésről beszélek, tehát ami itt elsősorban az önkormányzat, a vidéki 
területek, a vidéki lakosság érdekeit szolgálja közvetlenül is, hiszen azért maga az 
egész program is a vidéki területekről szól, de közvetlenül az önkormányzatok 
számára és a vidéken lévő civil társadalom, egyházak számára is lesznek kiírva 
pályázatok. Itt főként részben az előző program folytatódik, tehát folytatódnak olyan 
sikeres programok, mint a tanyabusz, ahol az önkormányzatoknak van például 
lehetőségük gépjárműbeszerzésre, amivel a helyi lakosságnak tudnak segítséget 
nyújtani, szolgáltatást nyújtani. A tanyaprogram is folytatódik, tehát a tanya 
villamosítása, a tanyák egyéb közművel való ellátása.  

Lesz lehetőség új elemként az önkormányzati kezelésben lévő külterületi utak 
felújítására. Itt azonban minden esetben azt is elvárjuk, hogy ez a külterületi út 
valami gazdasági jelentőséggel bírjon, tehát ne csak egy egyszerű dűlőút legyen, 
hanem olyan dűlőút legyen, ami mondjuk összeköt egy gazdasági egységet, összeköt 
egy állattartó telepet, vagy összeköt egy külterületen lévő, más gazdasági szempontból 
fontos egységet, és az ott lévő dolgozók odajutását segítjük elő.  
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De az önkormányzatok tudnak majd például gréderekre, tehát ilyen 
útkarbantartó gépekre is pályázni. Az egyik kardinális pont volt a Bizottsággal való 
tárgyalás során a LEADER-program sorsa. A kormánynak az volt a határozott 
álláspontja, hogy a LEADER-programra az európai uniós jogszabályokkal 
összhangban legalább 5 százalékos forrást fogunk fordítani a következő időszakban. 
Ez lehetővé teszi azt, hogy az országos lefedettség, amit az Európai Bizottság is 
jelentős eredményként értékelt az előző időszakban, továbbra is fennmarad. Tehát 
Magyarországon a LEADER-csoportok az ország minden területén elérhetők lesznek, 
és bármely önkormányzat, bármely település tud ezekhez csatlakozni. Röviden ennyit 
szerettem volna a program tartalmáról elmondani.  

A kormány számára a legfontosabb eredményeket, a tárgyalások elején kitűzött 
célokat maradéktalanul elértük. Ezek értékelésünk szerint mind a magyar gazdák, a 
magyar vidék sorsát szolgálják. Az Európai Bizottság elfogadta azt, hogy ebben az 
időszakban a beruházási támogatásokat jórészt a kis- és közepes méretű üzemek 
számára tesszük elérhetővé. Tehát a programban szerepel az irányító hatóságnak az a 
vállalása, hogy a végrehajtás során biztosítja azt, hogy a beruházási típusú 
támogatásoknál a forráskeret 80 százalékát kizárólag kis- és közepes méretű 
gazdaságok tudják megpályázni. Ez a méretkorlát egyébként egybevág a kormány 
birtokpolitikai elveivel, és egybevág az első pillérben alkalmazott degresszió 
méretkorlátaival is.  

A másik fontos eredmény is azzal függ össze, hogy a degressziót az agrár-
környezetgazdálkodási programoknál is elfogadta az Európai Bizottság. Itt voltak 
vitáink, de végül meg tudtuk győzni az Európai Bizottságot, hogy a degresszió itt is az 
általános birtokpolitikai elveknek megfelelően alkalmazásra kerülhet, illetve 
alkalmazásra fog kerülni.  

Fontos eredmény, mint említettem, hogy az ökológiai gazdálkodási program 
keretösszegét a háromszorosára növeltük. Ebben az időszakban egyébként sokkal 
élesebben elválik az ökológiai gazdálkodás az agrár-környezetgazdálkodási 
programtól, hiszen az előző időszakban ez egy cikkben szerepelt a rendeletben, most 
pedig két külön cikkben. Az Európai Bizottság, az uniós jogalkotó ezzel is jelzi azt, 
hogy itt két teljesen külön programról van szó, s a következő időszakban még 
élesebben kettéválik ez a két program.  

Fontos eredménynek tartjuk, hogy az öntözésnél lehetővé vált - az Európai 
Bizottság is elfogadta -, hogy Magyarországon az öntözött területek uniós beruházási 
pénzekből is növelhetők. Talán nem árt tudni, hogy korábban az Európai Bizottság a 
vidékfejlesztési rendelet eredeti tervezetében még nem tette volna lehetővé az 
öntözött területek növelését. Csak olyan beruházást akart megengedni az Európai 
Bizottság az eredeti javaslatában 2012-ben, ahol a beruházás eredményeképpen a 
vízhasználat csökkenni fog. Azt könnyű belátni, hogy kevesebb vízzel több területet 
elég nehéz öntözni. A Tanács és az Európai Parlament végül beküzdötte a 
jogszabályba azt, hogy nagyon-nagyon szűk keretek között, de új öntözött területre 
vonatkozó öntözési beruházást is lehet támogatni. Az Európai Bizottság ettől 
függetlenül a program tárgyalása során úgy tett, mintha ez a cikkely nem létezne, 
továbbra is ragaszkodott az eredeti elképzeléshez, és ragaszkodott ahhoz, hogy 
kizárólag olyan öntözési beruházást támogassunk, amelynek eredményeképpen a 
felhasznált öntözővíz mennyisége csökken. A tárgyalások során meg kellett győzni az 
Európai Bizottságot arról, hogy Magyarországon az öntözött területek növelésére van 
szükség, tehát itt nem az a helyzet, mint más, az öntözést széles körben használó 
tagállamoknál, Olaszországnál, Spanyolországnál vagy Görögországnál, ahol az 
öntözött területek nagysága eléri a 15, sőt a 20 százalékot is, tehát ott az öntözés 
valóban ökológiai, vízgazdálkodási és egyéb problémákat okoz, és a ténylegesen 
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öntözött területek növelésére már sem mód, sem lehetőség nincs, legalábbis 
fenntartható keretek között. Ezzel szemben Magyarországon még a nyolcvanas 
évekbeli öntözött területnagyságot sem érjük el, bár 2010 óta örvendetesen nőtt az 
öntözött területek nagysága, de a 250 ezer hektárt még messziről sem érjük el. Most 
mintegy 100-110 ezer hektár a ténylegesen öntözött és vízjogilag engedélyezett 
területek nagysága. Ezt a következő időszakban növelni kell, figyelemmel a 
klímaváltozásra is. Tehát ezen a téren is meg tudtuk győzni az Európai Bizottságot, 
hogy fogadja el a magyar álláspontot, és ne az általános európai helyzetből induljon 
ki.  

Köszönöm szépen a figyelmüket, várom a kérdéseiket, és természetesen a 
rendelkezésükre állok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Akinek 

véleménye vagy kérdése van, most elmondhatja, felteheti. Szanyi Tibor képviselő úr! 
Tessék parancsolni!  

Hozzászólások, felvetések, reflexiók 

DR. SZANYI TIBOR európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen. Szájer 
kollégához hasonlóan én is nagyon örülök, hogy ezek napirendre kerültek, bár ő a 
PNR-nek jobban örült, én meg a vidékfejlesztésnek. Bár nyilván a parlamentben van 
még egy-két szakbizottság, amelyik ebben a kérdéskörben véleményt mondhat, s 
talán jó is lenne, ha mondana, viszont nyilván ennek a bizottságnak is kőkemény 
felelősségei vannak.  

Az egész európai mezőgazdasági politika, sarkosan beleértve a vidékfejlesztési 
kérdéskört is, hamarosan félidős felülvizsgálat tárgyát fogja képezni. Én azt 
tapasztalom, és erről szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy egyre élesebben 
jönnek elő azok az anomáliák, amelyek már évtizedek óta lappanganak, de most, 
amikor egész Európa a beruházások irányába akarna fordulni - hiszen súlyos 
beruházáshiányos az egész európai gazdaság -, ugyanígy napirenden lesz a 
mezőgazdaság dolga.  

Itt vannak furcsaságok, amelyeket mindenféleképpen számba kell venni. Az 
egyik az, hogy hosszú évtizedeken keresztül a tehetősebb országok, értsük ez alatt a 
nettó befizető országokat, masszív pénzeket toltak bele a mezőgazdaságba olyan célok 
elérése végett, mint például a vidék népességmegtartó képességének erősítése - 
szerintem ez a rész minden országban többé-kevésbé kudarcos -, a lakosságnak jó 
minőségű, és olcsó, méltányosan megfizethető áron való élelmiszerrel való ellátása. 
Látva azt, hogy Európa 20 százaléka, körülbelül 100 millió ember táplálkozási 
gondokkal küzd - és ez a 100 millió majdnem mind itt van Kelet-Európában -, ezek 
kemény jelzések arra nézvést, hogy most tulajdonképpen mi a csudára is fordítjuk 
ezeket a gigantikus pénzeket. Ez mindenképpen napirenden lesz. S én ezen belül 
érzékelem azt, hogy egyre masszívabb támadások érik ezt a bizonyos területalapú 
kifizetési rendszert.  

Ez nemcsak magyar jelenség - bár nekem ez fáj a legjobban -, de itt is kirívó, és 
máshol is. A területalapú kifizetéseket tokkal-vonóval elviszi mindenütt a nemzeti 
arisztokrácia. Úgy látszik, évszázados makacs hagyomány Európában, hogy az 
arisztokrácia a föld hasznát magáévá teszi. Magyarországon is, ahol az állam - 
szerintem rosszul teszi, de mégis teszi, hogy - elad földterületeket ahelyett, hogy 
elővásárlási joggal növelné azokat, és komoly állami szerepet adna a 
földtulajdonlásban, beleértve azt, hogy akkor a bérleti díj az államhoz folyna be. Ez 
annyiban rossz tendencia, hogy mindent együtt véve az agrárpénzek 
kedvezményezettjei legalább a pénz kétharmadát illetően nem több, mint tíz ember 
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Magyarországon. Ezt a feszültséget szerintem mi sem fogjuk sokáig tudni tartani, és 
mások sem. Azért biztatnám a kormányt, egy picit mélyebben foglalkozzon azzal, 
hogy a mostani birtokpolitika vajon milyen eredménnyel fog járni a magyar 
mezőgazdaság szempontjából, ha történetesen két-három-négy éven belül, vagy 
mondjuk az évtized végéig kiesne a rendszerből ez a bizonyos kifizetés, márpedig erre 
felé halad a világ.  

A másik dolog, ami nagyon fontos, és itt viszont csak üdvözölni tudom a 
kormány erőfeszítéseit, amit az államtitkár úr is nagyon elokvens módon kifejtett, ez 
az öntözéssel kapcsolatos történet. Sőt, még mindig visszautalnék Szájer képviselő úr 
mondatára, hogy valóban van egy funkcionális zavar az európai intézményekben, 
hogy ahelyett, hogy egy tudatos, gondos, ütőképes tervezéssel mennénk elébe 
bizonyos problémáknak, amikor valami ránk szakad, akkor elkezd mindenki 
kapkodni és locsolgatni különböző pénzeket mindenhova. Most tipikus példa volt erre 
a menekültügy, vagy még most is az, hogy pénz van számolatlanul, azt tolják bele a 
rendszerbe, de maga az intézményes megoldás kevés. 

De ugyanígy vagyunk az öntözéssel is, hogy az öntözést se lehet egyik óráról a 
másikra megvalósítani, mert ez nem úgy van, hogy veszek egy gépet és hurrá, tudok 
öntözni, mert mondjuk a betáplálási oldalon kéne egy kis víz is a dologhoz. Víz meg 
akkor lesz ott, hogyha csatornákat építünk, meg egyáltalán gazdálkodunk a 
tározókkal, a vízzel. Tehát ez egy hosszú folyamat, és bizony ez egy őrült nagy 
probléma, hogy Magyarországon az öntözött területek aránya még mindig egy távoli 
cél, hogy a 2 százalékot elérjünk, és ez katasztrofális. 

A magyar mezőgazdaságnak eddig mindig szerencséje volt, mindig az élen, a 
borotva élén táncolunk. Komolyan mondom, hogyha valamelyik évben csak 10 
százalékkal kevesebb eső esik, akkor itt megpadlózik a mezőgazdaság. Tehát mindig 
úgy kimegyünk a szélére. Hisszük azt, hogy tulajdonképpen van víz, ami igaz is, csak 
szezonálisan nem feltétlenül akkor, amikor kéne, és ez az, amit öntözéssel lehetne 
pótolni. 

És én itt a vidékfejlesztés tekintetében azért erőteljesen felvetném továbbra is, 
ha már beruházásokról beszélünk, a Duna-Tisza vízgazdálkodási csatornarendszer 
dolgát. Szerintem most erre lenne pénz. Még akkor is, ha nem ától zéig, hanem csak 
ától, mit tudom én, káig jutnánk el a dolgokban. Az a terület nagyon-nagyon igényli 
ezt meteorológiai szempontból is, és ez egy történelmi tett lenne az ország részéről, 
hogyha ebbe a hatalmas nagy munkába be tudnánk kapcsolódni.  

Én tudom, hogy előjáték szinten vannak dolgok, Tisza-szabályozás, meg 
egyebek dolgában, de azért azok a Duna-Tisza-csatornák azért őrült komoly 
előrelépésre adnának lehetőséget. Ha már beruházás, én úgy látom, munkahely 
szinten is ez tudna hozni. Nem feltétlenül kell ezeket a dolgokat gépesíteni, már 
elnézést, hogy ezt mondom, de csákány-talicska alapon is lehet dolgozni, és nem 
sokkal drágább, mint hogyha mondjuk hatalmas nagy gépekkel rontunk neki a 
dolgoknak. Így még egy kis jövedelemhez is juthatnának az emberek. Tehát van ebben 
kraft, én azt látom, és szerintem a tervezés szintjén én nagyon biztatnám a kormányt, 
hogy errefelé is pörgesse meg az agytekervényekben lévő megpörgetnivalókat. (Dr. 
Legény Zsolt megérkezik a bizottság ülésére.) 

Még egy utolsó mozzanat, ami a vidékfejlesztés kérdéséhez kerül. Biztos, hogy 
még csökkenő gazdaszám, csökkenő lakosságszám esetén is hasznosak ezek a vidéki 
beruházások, kell, hogy feldolgozó beruházások legyenek, tehát az ember nem tud ez 
ellen érvelni. (Dr. Józsa István megérkezik a bizottság ülésére.) 

Ugyanakkor mégis azt kell mondjam, hogy olyan diszkrepanciák vannak ebben 
a dologban, amik kezelést igényelnek. Tehát Magyarországon most már tartósnak 
tekinthető az, hogy hektárról hektárra haladva húzzuk ki az állattenyésztők, az 
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állattartók elől a földet. Magyarországon föld nélküli, tehát takarmánybázis nélküli 
állattartás nem lehet, nincs, a földön egyébként senki nem tudja ezt gazdaságosan 
működtetni. Na most, hogyha lerontjuk az állattenyésztés hátterét, akkor egyenes 
következménye, hogy nem lesz mit feldolgozni. Tehát meg lehet álmodni mindenféle 
húsüzemeket, ezek a klasszikus nagy húsüzemeink, Pápa, Gyula és a többi, 
csodálatosan jó termékeket csinálnak, fantasztikus tradíció, de bele van kódolva a 
tuti, tuti, tuti veszteség az életükbe, mert Dániából, Németországból kell 
idehurcolászni az disznót, a félsertést, itt feldolgozni, meg visszavinni. Hát ez nem 
lesz gazdaságos a büdös életben!  

Ezért kellene itthon megtermelni, és az itthoni megtermelés egészen konkrétan 
föld nélkül nem fog menni, tehát nagyon-nagyon erősen biztatnám a kormányt, hogy 
ezt tényleg vegye komolyan. Nem lehet azt hagyni, hogy a földet kihúzzák alóluk.  

És akkor csak slusszpoénként szeretném mondani, mint érdekességet a 
bizottságnak. Például hogy a magyar húskészítmények, most vegyem azt, téliszalámi, 
még annak is a fele zsiradék. Olyan súlyosan szalonnahiányos Magyarország, hogy 
közel egy évtizede 80-90 százaléka import annak, amit mi szalonnaként eszünk vagy 
fogyasztunk el.  

Tehát ezek azok a dolgok, hogy a nemzeti büszkeségünk ugyan tud dohogni, 
csak éppen vegyük észre, hogy ezt mind importból hozzuk tető alá, és ez szerintem 
aláássa előbb-utóbb az egész magyar élelmiszeripar nimbuszát is.  

Abszolút utolsó utáni megjegyzésként szeretném mondani, ez egy tájékoztató 
jellegű dolog, hogy az Európai Parlamentben mindig van, hasonló módon, mint 
Magyarországon, a költségvetésnek az ellenőrzése, és minden évben az Európai 
Parlament áttekinti az agrárpénzek felhasználását, most konkrétan 2014 van 
napirenden.  

Az Európai Parlament agrárbizottsága részéről én kaptam a megtisztelő 
jelentéstevői feladatot. Ez azt jelenti, hogy ha bármi üzennivaló adódik a féléves 
felülvizsgálathoz, ami ’16-ban kezdődik el, azt most meg lehet tenni. És ezt a helyzeti 
előnyt szeretném mondani ennek a bizottságnak, meg a bizottság elnökét is arra 
kérem, hogy az agrárbizottság felé is esetleg proponálja, hogy itt most sok mindent 
bele tudunk rakni a rendszerbe, megfigyelést, kritikát, javaslatot, egyebeket. Ez egy 
unikális alkalom, amikor a parlament legalábbis bele tud szólni a dolgokba. Én 
mindenképpen nyitott vagyok, olyannyira, hogy előzetesen majd el is fogom küldeni 
minimum az Európai ügyek bizottságának, illetve az agrárbizottságnak az ezzel 
kapcsolatos papírokat, hogy még idejekorán tudjunk reflektálni.  

Az már csak hab a tortán, hogyha az idő úgy hozza, meg a bizottság munkája 
úgy hozza, hogy erről valahol még be is tudok számolni, akkor meg pláne örülök, de 
beszámolás nélkül is, adminisztratív értelemben is lehet ezt pörgetni. Szerintem az 
ország biztos nem jár rosszul azzal, ha egy ilyen kicsi részrehajlás van, tehát a 
legnagyobb fájdalmára, például az öntözéssel kapcsolatos dolgokra lehet azért 
hangsúlyos mondatokat beépíteni egy ilyen zárszámadási sztoriba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És gratulálunk a képviselő úrnak a raportőri 

munkájához, hiszen valóban, ez egy nagyon jelentős munka, és bizottságunk részéről 
természetesen felajánljuk ezt a lehetőséget. De itt elsősorban a kormánnyal kell 
kapcsolatot tartani, hiszen az Európai Bizottság részére a kormány a partner. Mi a 
magunk részéről megtesszük ezt, és Font Sándor képviselőtársamnak, a 
Mezőgazdasági bizottság elnökének én ezt fogom tolmácsolni. Sok sikert kívánunk! 
(Dr. Szanyi Tibor: Köszönöm szépen!) 

Kérdezem képviselőtársaimat…. (Gyopáros Alpár jelentkezik.) Gyopáros 
képviselő úré a szó! 
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GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egyrészt természetesen én 

magam is szeretnék gratulálni az agrár-vidékfejlesztési államtitkárságnak ahhoz, 
hogy idáig eljutottunk a vidékfejlesztési programmal kapcsolatban, másrészt pedig 
egy rövid véleményt szeretnék megfogalmazni.  

De előzetesen annyit, hogy ha jól érzékeltem a vidékfejlesztési program 
egyeztetésének időszakában, akkor a hazai politikai életben a vita a VP-ről elsősorban 
két tekintetben szólt, egyrészt arról, helyes-e az, hogy a kormány birtokpolitikája 
tekintetében elmozdulunk a nagyüzemi támogatásoktól, a nemzeti arisztokrácia 
támogatásától a kis- és közepes családi gazdaságok, családi vállalkozások támogatása 
felé, és megfordítjuk azt az ominózus 80:20-as arányt. Másrészt pedig hogy azokkal 
az eszközökkel, amelyeket most a VP tartalmaz, elérhető-e ez a cél, megvalósítható-e 
a cél. 

Én úgy érzékeltem ebben a vitában, hogy a hazai baloldali szereplőknek 
legalábbis egy jelentős része nem értett egyet ezzel a birtokpolitikai céllal, ezzel az 
általános birtokpolitikai céllal. Én épp ezért nagy örömmel hallottam most Szanyi 
Tibor képviselő úrnak ezt a véleményét. 

Másrészt pedig azt, hogy ezek az eszközök megfelelőek-e, nyilván majd az idő 
fogja eldönteni. Én úgy látom, lévén hogy az én választókörzetem is, a Rábaköz, a 
Kisalföld közepe egy jelentősen agrárius vidék - többek között ide tartozik Szany és 
vidéke is -, és az itt élő szanyi, rábaközi gazdák jelentős része pontosan ezeket az 
átfogó célokat várja, a munkaigényes gazdaságok támogatását, az ökológiai 
gazdálkodás felülreprezentáltságát, a feldolgozást, és így tovább.  

Viszont ami általánosan megfogalmazódik félelemként, és lényegében egy 
nagyon erős tanulság a 2007-13-as időszakból, az az eljárásrendi akadályok. 
Mégpedig azok a 2004-ben és 2007-ben akkreditált eljárásrendi akadályok, amelyek 
alapvetően kétféle természetűek. Az egyik technikai természetű. A kormányzat 
kommunikációjából és a már látható eljárásrendi szabályokból az látható, hogy a 
technikai jellegű akadályok lebonthatók. Most arról beszélünk, hogy hány oldalas egy 
pályázati anyag, hány rubrikát kell kitölteni, mennyire átlátható, hogy az adott 
pályázat éppen hol tart a rendszerben, mennyiben kommunikálnak egymással azok a 
kormányzati háttérintézmények, amelyeknek az adatcseréi megkönnyítenék az adott 
projektgazda, pályázó életét, mennyire transzparens a dolog, és így tovább, és így 
tovább. Úgy látom, hogy ezek a technikai dolgok erősen leépülőben vannak, de az élet 
majd ezt is nyilván visszaigazolja, de jelenleg azt látják az érintett szereplők is, hogy 
ebben jelentős előrelépés tapasztalható.  

Viszont a másik, amit egyelőre nem látunk - s ez is egy nagy tanulság az előző 
időszakból - az, hogy közreműködői szervezeti szinten, akár már IH szinten is, de 
közreműködői szervezeti szinten mindenféleképpen egy annyira rigorózus, szigorú 
rendszerben kellett dolgozniuk a szereplőknek, akik pontosan látták, hogy ha saját 
maguk rendelkeznek a döntési kompetenciákkal, és ők tudják megítélni, ők tudják 
felülírni az adott - nevezzük csúnya szóval - gumiszabályt, akkor az egyes életszerű 
jelenségek esetében sokkal életszerűbben tudna működni a program. De ez a 
lehetőségük nem volt meg - szerintem egyfajta kádári örökség a magyar 
közigazgatásban a döntési kompetenciák folyamatos eltolása és feltolása -, ezért azt 
gondolom, lehet, hogy érdemes volna megfontolni, hogy az alsóbb szintű 
jogszabályok esetében, amelyek az ilyen eljárási szabályokat előírják, adjunk egy 
kicsit több rugalmasságot a közigazgatási szereplőknek. Köszönöm. (Dr. Legény Zsolt 
elhagyja az üléstermet.) 
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ELNÖK: Több kérdést nem látok. Tisztelt Államtitkár Úr! Az Európai Bizottság 
tehát 2015. augusztus 10-én hagyta jóvá Magyarország vidékfejlesztési programját, és 
ennek köszönhetően 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a 2014-20-as költségvetési 
időszakban, amelyből közel 230 milliárd forint hazai társfinanszírozás. Szeretnék 
gratulálni a kormányzatnak, hiszen a vidékfejlesztési program egyik legnagyobb 
sikere az, hogy tükröződik benne a magyar kormány birtokpolitikai irányvonala, 
vagyis - ahogy Szanyi képviselő úr említette - a bárókkal, az arisztokráciával, a 
nagygazdaságokkal szemben a kis- és közepes vállalkozások, a családi gazdaságok 
fognak előtérbe kerülni. Azt hiszem, hogy ezt leginkább ebben a programban, az 
agrárberuházások támogatása terén, valamint az agrár-környezetgazdálkodási 
program keretében lehet látni.  

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a tárgyalásaink jól zajlottak, sikeresek 
voltak, hiszen a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti beruházások a többi 
uniós tagállamhoz képest kiemelkedően magas arányban, 40 százalékkal részesednek 
a vidékfejlesztési forrásból.  

Úgy hiszem, a legfontosabb kérdés számunkra az, hogy sikerült érvényesíteni a 
magyar gazdák, a magyar vidék érdekeit. Itt megint csak visszautalok Szanyi 
képviselőtársamra, hogy az öntözéssel kapcsolatban nem ment ez könnyen. 
Információim szerint a Bizottság elég keményen ellenállt, de mindenféleképpen 
sikerre vezettek a tárgyalások.  

S az is fontos, hogy az AKG-program esetében a kormány birtokpolitikai 
szempontjainak érvényesítése a területalapú támogatásokhoz hasonlóan a 
nagyüzemek támogatási mértékétől függően csökken. Itt megjegyzem Szanyi 
képviselőtársamnak, hogy tudomásom szerint a területalapú támogatásokban - ezt be 
kell jegyeztetni, pontosan felmérik, ellenőrzik - mintegy 180-190 ezer gazda részesül. 
Nyilván ennek a megoszlásában jöhet ki az, hogy még mindig vannak bárók vagy 
nagybirtokosok. Bár azzal is egyetértek, hogy 2020 után nem lesz ilyen európai uniós 
támogatás, és különösen az északi országok, a nettó befizetők részéről a közös 
agrárpolitika ellenében ez volt az első olyan dolog, amit szerettek volna megcsapolni. 
Nyilván a sikeres tárgyalásokkal kapcsolatban a többi visegrádi ország sem engedett 
ebből. Ez talán az utolsó ilyen lehetőségünk, hogy a közös agrárpolitikában 
Magyarország, és bennük az agrártársadalom ilyen nagy számban részesülhet.  

A 2014-20-as időszakból lassan már két év eltelik. Kérdésem az, biztosítható-e 
államtitkár úr szerint, hogy a vidékfejlesztési források megfelelő ütemben kerülnek 
lehívásra, hiszen az első dolog a lekötés, utána a lehívás és a megvalósítás. Hiszen két 
év eltelt, és ha a lekötéssel nem tudunk végezni 2017 júliusáig, akkor bizony komoly 
veszélybe kerülhet a 2020-as céldátum megvalósítása.  

Azt is láttuk, hogy az első pályázatok hál’ istennek már kiírásra kerültek. Van-e 
már valamilyen összefoglaló értékelése államtitkár úrnak, hogy a pályázók megfelelő 
információkkal rendelkeznek-e a pályázati feltételeket illetően, hogy valóban, mint 
korábban ígértük, tanulván az elmúlt hétéves ciklus hibáiból, megpróbáljuk 
csökkenteni a bürokráciát, ahogy Gyopáros képviselőtársam is említette. Hosszabbá 
válik-e majd a pályázatok elbírálása a korábbiakhoz képest? Ez kulcskérdés.  

Visszaadom a szót államtitkár úrnak. Tessék parancsolni!  

Dr. Mezei Dávid válaszai 

DR. MEZEI DÁVID agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes 
államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy sorrendben 
válaszoljak minden egyes felvetésre. Képviselő úr, nagyon szépen köszönöm a 
felvetését, azt pedig külön köszönöm, hogy felhívta a figyelmet a félidei 
felülvizsgálatra, ami valóban már itt van a nyakunkon. A közös agrárpolitika félidei 



18 

felülvizsgálatáról annyit érdemes tudni, hogy ez legalább annyira fontos, mint maga a 
költségvetési időszakot megelőző reform. Azért ne feledjük, hogy a 2003-as Fischler-
féle reform egy félidei felülvizsgálat volt. A 2008-2009-es health check olyan fontos 
kérdéseket döntött el végleg, mint például a tejkvóták megszüntetése. Nagyon oda 
kell figyelni a magyar politikának, a magyar agrártársadalomnak a félidei 
felülvizsgálatra, és tisztáznunk kell, hogy milyen közös érdekeink vannak. 
Magyarországnak alapvető érdeke a közös agrárpolitika fennmaradása. Elsősorban 
vagyunk érdekeltek, hogy a közös agrárpolitikát ezekkel a támadásokkal szemben - 
ami akár a területalapú támogatásokat is érinti, tehát az arisztokrácia kapja, satöbbi, 
satöbbi - kifelé megvédjük.  

Azt azért látni kell, hogy az agrárpolitika támadói korábban is nagyon erősen 
használták ezt a retorikát, például az angol sajtóban folyamatosan jelent meg az a 
kritika, hogy az angol királynő milyen nagy területalapú támogatásokat vesz fel, ami 
egyébként nem igaz, mert a föld tényleges használója kapja azokat a támogatásokat. 
Tehát az angolszász sajtó szándékosan torzít. Az első pont az, hogy meg kell védenünk 
a közös agrárpolitikát, ami közös nemzeti érdek, az ellenzék és a kormány közös 
érdeke, és e tekintetben nagyban számítunk az európai parlamenti képviselőkre is, 
pártállástól függetlenül, hiszen az Európai Parlament e közös agrárpolitika 
megvédése előcsatározásának a színhelye, hiszen az Európai Parlament a lisszaboni 
szerződés óta már társjogalkotó az agrárkérdésekben is, megnövekedett a szerepe, és 
ezt tapasztalhattuk a 2014-2020-as időszakot megelőző reform során is. Nem 
kismértékben ennek volt köszönhető az is, hogy ilyen későn jelentek meg a 
rendeletek, és ilyen későn indult meg a programok végrehajtása, hiszen elhúzódott az 
uniós jogalkotás azáltal, hogy beiktatódott a Parlament, ami viszont ugyanakkor 
lehetőséget biztosított arra, hogy olyan témákat is bedobjunk, mint például az 
öntözés, és az Európai Parlamentben megvívjuk és megnyerjük ezeket a csatákat, és 
rákényszerítsük a Bizottságot arra, hogy sokkal jobban figyelembe vegye nemcsak a 
magyar gazdák, hanem az európai gazdák érdekét is. Meggyőződésem, hogy az 
Európai Parlament nélkül a gazdák szempontjából egy sokkal kedvezőtlenebb 
agrárpolitika működne a 2014-2020-as időszakban. Magyarországnak a health check, 
a félidei felülvizsgálat során is meg kell védenie a közös agrárpolitika 
költségvetésének a kiadási oldalát.  

Ez nem lesz egy könnyű feladat. Ezt legutóbb is láttuk, hogy nagyon sok ország, 
ahogy az elnök úr is említette, nyilván elsősorban az északi országok, tehát a svédek, a 
nettó befizető országok, az angolok, a hollandok, a dánok azok, amelyek támadják 
leginkább a közös agrárpolitikát. 

Öntözés. Itt nemcsak a csapadék mennyiségével van gond, hanem a csapadék 
eloszlásával is. Sőt, talán nagyobb gond van a csapadék eloszlásával, hogy a csapadék 
az MTA előrejelzései szerint egyre inkább a téli időszakban fog megnőni, tehát akkor, 
amikor a talajok csapadékbefogadó képessége a legrosszabb, egyébként meg nem 
tenyészidőszakban esik ez a csapadék. Tehát a jelenlegi nyári, májusi 
csapadékmennyiség jelentős része áttevődik télire, és sokkal szeszélyesebb lesz. Tehát 
nemcsak az rontja, hogy melyik időszakban esik sajnos ez a csapadék, hanem a 
csapadékos napok száma is csökken, ami azt jelenti, hogy a csapadékelosztás sokkal 
kiszámíthatatlanabb, sokkal szeszélyesebb lesz.  

Tehát nem csupán öntözésre van szükség, hanem tudatos vízgazdálkodásra, 
tehát víztározásra és vízgazdálkodásra, a felfogott csapadék hosszú távú, gazdaságos 
tárolására és utána a földekre való eljuttatására. Az MTA szerint kicsit ilyen 
mediterrán jellegű teleink lesznek majd. Amikor a képviselő úr Rómában tartózkodott 
FAO-képviselőként, ezt talán volt alkalma megfigyelni. Én magam is éltem Rómában 
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pár hónapot. Télen gyakorlatilag folyamatosan esik az eső. Ez várható, mindenfajta 
klíma-előrejelzés szerint is.  

Tehát az öntözés nemcsak amiatt fontos, hogy a jelenlegi viszonyok között egy 
teljes biztonságot tudjunk biztosítani a gazdák számára, hanem hosszú távon a 
klímaváltozás hatásai elleni küzdelemben is valahol így tudtuk egy kicsit jobban 
eladni az Európai Bizottságnak is, hogy itt valójában a klímaváltozás elleni 
küzdelemről van szó, nem arról van szó, hogy nyakló nélkül akarunk öntözni, és ezzel 
a vizek minőségét, fenntarthatóságát veszélyeztetjük. 

Duna-Tisza-vízgazdálkodás. Ezek olyan infrastrukturális beruházásokat 
igényelnek, amelyek viszont kívül esnek a vidékfejlesztési program hatókörén. A 
KEOP-pal, a Belügyminisztériummal együttműködünk, és valóban vannak komoly 
elképzelések a Duna-Tisza öntözési gondjainak a megoldására. 

Mi a vidékfejlesztési programban azt tudjuk vállalni, hogy az öntözőcsatornától 
a gazdáig eljuttatjuk a vizet, hiszen ahogy említettem, itt maga a célszemély is, ha 
megnézzük a rendeletet, a gazda kell, hogy legyen. Tehát a gazda és a gazdák 
csoportjai által végrehajtott beruházásokat tudunk támogatni, csak ők lehetnek 
jogosultak a program végrehajtása során beruházási támogatásokra.  

Állattenyésztés. Egyetértek a képviselő úrral, tehát állattenyésztés nélkül 
élelmiszer-feldolgozásnak sincs értelme. Magas feldolgozottságú élelmiszereket kell 
exportálnunk, növelni kell ezeknek a magas feldolgozottságú termékeknek az arányát, 
ami egyébként az előző négyéves időszak alatt nőtt, jelentős mértékben nőtt. Tehát ha 
megnézzük az exportszerkezetet, ma már a magyar exportszerkezet sokkal kedvezőbb, 
mint akár négy vagy akár öt évvel ezelőtt volt.  

A kormánynak az a célja, hogy ez tovább nőjön, és a feldolgozott termékek 
aránya 2020-ig elérje a 80 százalékot a magyar agrár-exporton belül. Ez 
versenyképes, sikeres állattenyésztés nélkül nem lehetséges.  

Többen felvetették a birtokpolitikai kérdéseket. Ez nem hozzánk tartozik, de 
annyit azért el kell mondani, és annyit a vidékfejlesztési program szempontjából is 
fontos leszögezni, hogy itt igazából az arányokról van szó. Tehát a magyar kormány 
számára minden egyes gazda, függetlenül a mérettől, fontos; minden egyes gazdára, a 
mezőgazdaság minden egyes szegmensére egy versenyképes mezőgazdasági 
szerkezetnek szüksége van, a támogatásoknál kell megtalálni a helyes arányt.  

Tehát ez a 80:20 százalék arról szól, hogy azt a kis- és közepes méretű üzem-, 
birtokméretet kell megerősítenünk, ami egyébként az Európai Unióban is a gerincét 
képezi a mezőgazdaságnak. Ha megnézünk akár egy francia, akár egy német 
mezőgazdaságot, az ottani agrár-mezőgazdasági szerkezet azt mutatja, hogy van egy 
nagyon-nagyon erős komoly kis- és közepes gazdasági üzemméret, ami a gerincét 
képezi, ami a legfontosabb osztályát képezi a mezőgazdasági termelőknek. Őket kell 
most megerősítenünk. Tehát ez egy komoly vita mindig, hogy kiket kell, kinek van 
igazán szüksége támogatásra. A kormány döntése szerint ezeknek a kis- és közepes 
méretű családi gazdaságoknak van szüksége a beruházási támogatásra, annak is a 80 
százalékára. Tehát a 20 százalékra egyébként továbbra is pályázhatnak a nagyobb 
méretű gazdaságok, hiszen vannak olyan termékpályák, ahol ezekre a nagyobb 
méretű üzemekre is ugyanúgy szükség van, azok tudnak versenyképesek lenni.  

Nagyon szépen köszönöm a képviselő úrnak a felvetését és együttműködési 
készségét, hogy itt a jelentésébe esetleg a kormány javaslatait is be tudja építeni, és 
ezúton is szeretnék gratulálni, hiszen azért az mindig egy nagy dolog egy fontos 
jelentést megszerezni az Európai Parlamentben. Ez egy komoly magyar siker, hogyha 
egy magyar képviselő tud egy fontos jelentést kezelni és gazdája lenni ennek a 
jelentésnek. És élni is fogunk ezzel a lehetőséggel.  
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Tehát itt azt látjuk, hogy az Európai Bizottság ennek az egész agrárpolitikának 
a végrehajtását nagyjából úgy találta ki, hogy nagyon nehéz szabályosan végrehajtani. 
Ezt azért a korábbi időszakokban is lehetett tapasztalni. Tehát bizonyos értelemben az 
ilyen utóvédharcokat itt vívják meg a befizető tagállamok. Tehát úgy néz ki, hogy a 
költségvetési harcokat nagyrészt elveszítették, hiszen a közös agrárpolitika 
költségvetése megmaradt, lényegében nem csökkent, legalábbis ami a területalapú 
támogatásokat illeti, a vidékfejlesztésit kicsit meg tudták nyirbálni. Ezek után ilyen 
utóvédharcként azt sikerült viszont elérniük, hogy olyan nehéz szabályokat hoznak 
létre, és itt a bürokráciával kapcsolatban erre külön is ki szeretnék térni, amelyek 
nagyon-nagyon nagy mértékben megnehezítik a végrehajtást. Tehát itt 
mindenképpen arra kell odafigyelnünk, hogy ezeket a szabályokat egyszerűsítsük. 
Egyébként az Európai Bizottság ezt maga is belátta, hiszen Phil Hogan biztos úrnak az 
egyik első pontja volt a simplification, tehát a KAP egyszerűsítése. Ezt ő maga is 
belátta, hogy ez így nem megy tovább. Itt elsősorban az első pillérnél a zöldítés 
szabályairól van szó, hogy ott kell egy jelentős egyszerűsítést végrehajtani. 

Eljárási akadályok, itt akkor folytatnám. Tehát ezeket az eljárási akadályokat 
nem mi találjuk ki jórészt. Tehát a kormány törekvése az volt, a tárgyalások során is, 
most is, hogy olyan szabályokat találjunk ki, olyan szabályokat alkossunk, amelyek a 
rendkívül bonyolult uniós keretek között elmennek a falig. Tehát ahol csak lehet, ott 
az ügyfél, a pályázó számára a végrehajtás könnyű legyen.  

De vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudunk megváltoztatni. Mondok egy 
példát. A pályázatok benyújtásánál, akár azzal is, hogy itt a pályázatok 
megvalósulásánál ez jelentős kockázatot fog-e jelenteni, de a pályázatok 
benyújtásánál nem fogunk megkövetelni sehol sem jogerős hatósági engedélyeket. Ezt 
elegendő lesz beszerezni majd a pályázat benyújtása után. Tehát a pályázat 
benyújtásához egy kérelmet mindenképpen prezentálni kell, hogy valóban, legalább a 
szándék komoly, hogy ő megindította azt a hatósági eljárást, adott esetben építési 
eljárást, vagy egy vízjogi engedély iránti kérelmet már benyújtott, de a jogerős 
hatósági engedély a benyújtáskor még nem kell. 

Szintén nem követeljük meg az önerő-igazolást a benyújtásakor, ezt is majd a 
későbbiekben kell megtenni. Tehát ez mind azt jelenti, hogy maga a benyújtás minél 
egyszerűbb, minél gördülékenyebb legyen a pályázók számára, és azok is gyorsan 
tudjanak pályázni, és itt majd kitérek a forrásfelhasználás ütemezésére, akiknek 
esetleg még nincsen engedélyük, nincsen a fiókasztalban meg a tervük. Jellemzően 
egyébként a kis- és közepes méretű gazdaságok ilyenek. Tehát azt mindannyian 
tudjuk, hogy egy nagyobb méretű üzemnél megvan az apparátus, meg tudja fizetni 
adott esetben a pályázatírót, de ott helyben is megvan az a tervezési apparátus, 
amelyiknek adott esetben már kész, fiókban tárolt tervei vannak arra, hogy hogyan 
fejlessze a gazdaságot. Ezt egy kis- és közepes méretű családi gazda, nem biztos, hogy 
meg tudja tenni. Neki időre van szüksége ahhoz, hogy felkészüljön a beruházásra. 

Viszont egy példát arra, hogy hol van, ahol nem tudunk egyszerűsíteni - itt van 
az előleg kérdése. Az előleg nagyon nagy segítség a pályázóknak, főleg a forráshiányos 
kis- és közepes méretű családi gazdaságoknak. Az, hogy nekik 50 százalékos előleget 
tudunk nyújtani, az egy komoly segítség. Igen ám, de az európai uniós rendelet előírja 
azt is, hogy erre az előlegre 100 százalékos bankgarancia-fedezetet nyújtson be a 
gazdálkodó. És itt jelent gondot, aki ezt a gyakorlati életben tudja, hogy 
bankgaranciát szerezni majdnem olyan nehéz, sőt nehezebb is adott esetben, mint egy 
hitelkérelmet szerezni, és a finanszírozása is rendkívül nehéz, hiszen a bankgarancia 
bizonytalan, hogy mennyi időre szól. Ez előbb-utóbb le fog járni, annak utána a 
cseréjéről kell gondoskodni és a többi, és ez komoly pénzt jelent. Ez az a pont, ahol 
viszont nem tudtunk egyszerűsíteni, mert az Európai Unió jogalkotója rendeletben 
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előírta azt, hogy az előleg összegére 100 százaléknak megfelelő bankgaranciával, vagy 
azzal egyenértékű biztosítékkal kell fedezetet teremteni. Ettől különben nem tudunk 
eltérni. 

Tehát minden egyes esetben megpróbálunk elmenni a falig. A kifizető 
ügynökségnél - ugyanis itt a közreműködő szervezet helyett egy kifizető ügynökségről 
van szó - a vidékfejlesztés esetében pedig valóban egyetértünk azzal, hogy ott 
elsősorban mentalitásban kell változást elérni, és ez a legnehezebb. De minden 
eszközzel azon vagyunk, hogy a Vidékfejlesztési Hivatal munkatársait felkészítsük, és 
kicsit megváltoztassuk ott az agytekervényekben a működést. Az egyik fontos pont itt 
a több önállóság lenne. Egyetértek azzal, hogy túl magasan vannak a döntési 
kompetenciák. Nem akarok általánosítani vagy bántani, de a hivatal munkatársai 
leszoktak, mert leszoktatták őket a gondolkodásról, pedig egy problémát adott 
esetben nyugodtan meg lehetne oldani józan paraszti ésszel is - ha már a 
vidékfejlesztésnél vagyunk -, és ezt várjuk el a Vidékfejlesztési Hivatal 
munkatársaitól. De emellett ennek a kereteit is igyekszünk úgy megteremteni - új 
eljárásrend, egységes eljárásrend van -, ami mind-mind azt szolgálja, hogy 
egyszerűbb legyen a forrásfelhasználás.  

Végezetül reagálnék elnök úrnak az ütemes felhasználással kapcsolatos 
felvetésére. Ennek az időszaknak most már lassan a második évében vagyunk. A 
health check, az időszakos felülvizsgálat miatt is az az érdekünk, hogy felmutassunk 
egy nagyon jó forrásfelhasználást, hiszen nyilván az Európai Parlamentben is fel fog 
merülni ez az érv a közös agrárpolitika támadói részéről, hogy odaadtunk nekik egy 
csomó pénzt, miért nem kezdtek vele semmi. Miért adunk akkor ennyi pénzt, 
szüntessük meg a közös agrárpolitikát. Tehát nekünk is érdekünk, európai 
szempontból is érdek, hogy minél hamarabb elkezdjük a végrehajtást, a források 
felhasználását minél hamarabb elkezdjük, és ne legyenek ilyen problémák. Bár a 
vidékfejlesztési programot ez kevésbé érinti, sőt a legkevésbé érinti az összes program 
közül, hogy a programozási időszak végén kell még viszonylag gyorsan a 
százszázalékos forrásfelhasználást biztosítani. Ezt mindenképpen el akarjuk kerülni. 
az az érdekünk, hogy ezek a források minél gyorsabban ott legyenek a pályázóknál, 
minél hamarabb elkezdődjön a felhasználás úgy, hogy az lehetőleg szabályszerű 
legyen, és egy későbbi bizottsági auditvizsgálat próbáját is kiállja. S mondom, itt 
jönnek be azok az elemek, amiket mindenki bürokráciaként, felesleges 
akadékoskodásként él meg, hiszen ezeket a forrásokat utána minden esetben 
tüzetesen átvizsgálják, és nemcsak az Európai Bizottság, hanem az Európai 
Számvevőszék is, és ezeknek az auditoroknak is meg kell majd felelnünk úgy, hogy ne 
legyen visszafizetés, illetőleg minél kisebb legyen a visszafizetés. A tapasztalat 
egyébként azt mutatja, hogy visszafizetés úgyis lesz. Olyan tagállam még nem volt, 
amelyik valahol ne bukott volna meg, és ne kellett volna a közös agrárpolitika 
pénzeiből visszafizetnie. Ebben a tekintetben egyébként Magyarország jól áll, jól 
vizsgázott, tehát a magyar végrehajtási rendszer ennek a próbáját kiállta, lehet, hogy 
azért, mert egy kicsit túl van biztosítva ez a dolog. Folyamatosan Scylla és Charybdis 
között hajózunk, és nagyon-nagyon keskeny az az ösvény, ahol egyszerre tudjuk 
biztosítani a hatékony felhasználást és a szabályszerűséget is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársaimnak, hogy aktívan hozzájárultak a 

mai ülésünk sikeréhez, ami nem más, minthogy minél több információt tudtunk meg 
a vidékfejlesztési programról. Nyilván ahogy megyünk előre az időben, majd kérjük 
államtitkár urat, hogy jöjjön és számoljon be, mert mi itt mindnyájan vidéki 
képviselők vagyunk, és bennünket a választópolgárokon keresztül is érzékenyen érint 
ennek a programnak a végrehajtása.  



22 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő bizottsági ülésre jövő 
héten november 9-én 9 óra 50-től kerül sor ugyanebben a teremben.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm képviselőtársaim részvételét, az ülést bezárom.  
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc) 

 

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

 Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc és Madarász Mária 


