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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató az ökológiai gazdálkodás magyarországi helyzetéről, európai uniós 
és hazai támogatási lehetőségeiről  
Tájékoztatást ad:  
Miniszterelnökség képviselője  
Magyar Biokultúra Szövetség képviselője  
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Simonka György (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
 
Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók  
  
Kis Miklós Zsolt államtitkár (Miniszterelnökség)  
Czeller Gábor elnök (Magyar Biokultúra Szövetség)  
Dr. Roszik Péter alelnök (Magyar Biokultúra Szövetség)  
Ács Sándorné (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc)  

Az ülés megnyitása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok mindenkinek vagy szép jó napot kívánok mindenkinek! Ezúton 
szeretettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat és a tisztelt vendégeinket. Külön 
köszöntöm Kis Miklós Zsolt államtitkár urat, köszönöm szépen, hogy megtisztelte 
ülésünket. Külön köszöntöm a Magyar Biokultúra Szövetség képviselőit, Czeller 
Gábor urat és Roszik Péter urat, mind a kettőjüket megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm bizottságunk ülésén. 

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának december 3-ai ülését 
ezennel megnyitnám. 

Megállapítom az ülés határozatképességét. Simonka György képviselő úr 
jelezte elfoglaltságát, Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti a szavazásban, és 
egyelőre két képviselőről, Heringes Anita képviselő asszonyról és Varga Gábor 
képviselő úrról van olyan információnk, hogy még érkezhet, mindenki más jelen van a 
bizottságból. 

A mai napirendi pontok. Tájékoztató az ökológiai gazdálkodás magyarországi 
helyzetéről, európai uniós és hazai támogatási lehetőségekről. Ez ügyben két 
tájékoztatást és helyzetértékelést hallgatnánk meg, elsőként a Miniszterelnökség 
képviselője, Kis Miklós Zsolt államtitkár úr tartana egy általános bemutatót a 
következő időszak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásait érintő és 
egyéb kormányzati lehetőségeket érintő áttekintéssel. Ezt követően pedig a Magyar 
Biokultúra Szövetség mutatná be az általa ismert helyzetet és a lehetséges jövőképet 
ez ügyben. A 2. napirendi pontként Egyebek kerülnek megtárgyalásra. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bármi 
észrevétel, javaslat. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Ezért kérem a 
bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a napirendet, az kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tájékoztató az ökológiai gazdálkodás magyarországi helyzetéről, 
európai uniós és hazai támogatási lehetőségeiről 

Ezennel akkor az 1. napirendi pontot megkezdenénk. 
Emlékeztetni szeretném a bizottságot arra, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési 

Központ egy nemzetközi konferenciai állásfoglalással fordult a bizottságunkhoz, 
aminek napirendre tűzésére a kormánypárti oldalról érkezett javaslat, hogy kerüljön 
levételre, és hogy átfogóbb képet kapjunk a magyarországi biokultúra vagy ökológiai 
gazdálkodás helyzetéről és a biogazdálkodás helyzetéről. Ennek a tematikus ülésnek a 
szakmai rendezvénye kerül ma megrendezésre, amiben köszönjük a kormánypárti 
képviselőknek és a kabinetnek a szervezőmunkáját. (Manninger Jenő megérkezik az 
ülésre.) 

Az előzetes egyeztetés alapján elsőként akkor Kis Miklós államtitkár urat 
kérnénk meg arra, hogy tartsa meg az általános felvezetőjét és bemutatóját. Ha nem 
veszik tiszteletlenségnek, államtitkár úr jelezte azt, hogy sajnos neki elfoglaltságai 
lesznek Debrecenben, ezért az előadását követően, miután elmondja, elsőként hozzá 
lehetne kérdéseket intézni, párbeszédet folytatni, és utána nem tiszteletlenségből, 
hanem egyébirányú elfoglaltságai miatt el kell hagynia sajnos a bizottságunk ülését. A 
Biokultúra Szövetségre ezt követően, utána kerülne sor, ez lett az előzetes egyeztetés, 
amiben köszönjük a Biokultúra Szövetség megértését és a türelmét. 

Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
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Kis Miklós Zsolt tájékoztatója 

KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök 
úr, a lehetőséget és a meghívást. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Talán érdemes 
lenne egy picit messzebbről kitekintenünk az ökológiai gazdálkodást illetően, és egy 
kicsit távolról fogom kezdeni a felvetéseimet.  

Mint azt bizonyára sokan tudják, az ökológiai gazdálkodás támogatása, ha jól 
tudom, és jók az információim, 1997-től folyamatos. Kezdetben még nemzeti 
költségvetésből volt erre forrás biztosítva, majd 2002-től, ahogy lehetőség volt 
bizonyos uniós támogatások igénybevételére, úgy ez a támogatási rendszer is 
folyamatosan ebbe az irányba tolódott el, normatív alapú lett. Ennek köszönhetően 
több sikeres időszakot is megélhetett az ökológiai gazdálkodás, már ami legalábbis a 
forrásokat illeti.  

Néhány számadatot szerettem volna a legutolsó ötéves időszakról mondani, 
kijegyzeteltem a programból. Az adataim alapján a 2007-13-as időszakban… Ugye ne 
felejtsük el, hogy az agrár-környezetgazdálkodási programmal egy keretrendszerben 
volt az ökológiai gazdálkodás, tehát nem külön programként volt a vidékfejlesztési 
program része, hanem az agrár-környezetgazdálkodási programon keresztül.  

Csak néhány számadatot hadd mondjak a kötelezettségvállalásokról. Három 
alapvető célprogram volt az, ami az ökológiai gazdálkodókat támogathatta: az 
ökológiai szántóföldi program, a gyepgazdálkodás és az ökológiai gyümölcs- és 
szőlőtermesztők számára nyújtott programlehetőség. Ökológiai szántóföldi 
növénytermesztés esetében mintegy 500 ügyfél 40 ezer hektáron vett részt ebben a 
programban. A gyepgazdálkodás esetében mintegy 200 ügyfél vett részt összesen egy 
26 ezer hektárnyi területen, és az ökológiai gyümölcstermesztési és szőlőtermesztési 
programban pedig mintegy 400 ügyfél vett részt egy durván 4000 hektáros területi 
lefedettséggel. Ezek voltak tehát az alapszámadatok. 

Ami pedig az összegszerűséget illeti, az ötéves időszakra a kötelezettségvállalás, 
azaz amennyit az ügyfelek összesen igényeltek ez alatt az ötéves időszak alatt, 
63 millió eurót jelentett, ami körülbelül 20 milliárd forintnak megfelelő összeg. Most 
nyilván a forint és az euró árfolyama eléggé változott az elmúlt időszakokban, ennek 
megfelelően minden egyes éves kifizetés is annak megfelelően módosult, hogy milyen 
euróárfolyammal lehetett éppen számolni. De ha az eurót vesszük figyelembe, akkor 
63 millió eurós támogatást tudtunk az elmúlt öt évben biztosítani. 

Azt hiszem, hogy azt nem kell hangsúlyoznom, hogy a kormány továbbra is 
hangsúlyosan elkötelezett az ökológiai gazdálkodás hazai előremozdításával 
kapcsolatosan. Elég sok dokumentum készült az elmúlt években, esztendőkben a 
tekintetben, hogy hogyan lehetne azt a fajta trendet, ami az Európai Unióban is jó 
esetben is nagyon sok tagállamban jellemző, hogy egyre nagyobb területeken tudnak 
ökológiai gazdálkodást folytatni, hogyan lehetne a magyar körülmények között is 
továbbnövelni. Ahhoz, hogy ezt a területi nagyságú növelést, a célkitűzéseinket meg 
tudjuk valósítani, nyilván a nemzeti vidékstratégia is elkészült, ennek a 
célkitűzéseiben is ez szerepel, minek megfelelően is pedig elkészítettünk egy külön 
nemzeti akciótervet az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért, ami a következő 
esztendőkre, 2020-ig kívánja megfogalmazni a legfontosabb lépéseket. Tehát a 
stratégia után egy akcióterv is megvalósult.  

Ennek az akciótervnek nagyon sok eleme van. A legfontosabb talán az a hat 
cselekvési program, amely megfogalmazta a legfontosabb teendőket. Úgy gondolom, 
hogy az a vidékfejlesztési program, ami a következő időszakban majd rendelkezésre 
áll, és tervezés alatt volt, illetve még részben van is, abszolút megfelel ezeknek a 
cselekvési programoknak, és összhangban van velük. Hogy csak néhányat említsek 
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ezek közül. Egyrészt magával az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos 
szabályozásrend, eljárásrend fejlesztése, amint már említettem, a termelés 
területének a növelése, de ugyanakkor a volumen növelése is és a feldolgozás 
fejlesztése szintén egy ilyen nagyon fontos célkitűzés. A gazdálkodók számára 
biztosítható képzési, kutatás-fejlesztési, szaktanácsadási rendszer fejlesztése szintén 
ilyen elem. Az adatgyűjtési rendszerek fejlesztése – most citálok néhány nagyon 
fontos cselekvési programot a nemzeti akciótervből –, az ökológiai gazdálkodásból 
származó termékek népszerűsítése, és egyáltalán a fogyasztói tudatosság növelése és 
valamifajta, a már jelenleg is meglévő, de nyilván további lehetőségeket magában 
hordozó fogyasztói bizalom növelése is egy fontos terület. És nem ártana az sem, hogy 
ha nemcsak az ökogazdálkodók, hanem bizony az ökológiai gazdálkodók is 
valamifajta együttműködés irányába tudnának elmozdulni. Ezeket az együttműködési 
lehetőségeket is kell majd fejlesztenünk; én úgy gondolom, elsősorban azért, mert azt 
mindannyian tudjuk, hogy a biogazdálkodás azért egy világszerte fejlődő ágazat, és 
olyan új lehetőségeket hordoz magában, amelyekkel, úgy gondoljuk, hogy a magyar 
gazdálkodóknak is nagyon fontos lehetőséget tudunk biztosítani. 

Megvizsgálva nyilván az előző időszakot és az ökológiai gazdálkodásban 
résztvevők milyenségét, azt gondolom, hogy az a fajta kormánycélkitűzés, amellyel a 
kis és közepes gazdaságokat kívánja a következő időszakban támogatni, ezek a 
szándékok abszolút egybeesnek a biogazdaságok megerősítésének szándékával. Csak 
egy statisztikai számot hadd mondjak, remélem, most jók a számadataim, de majd 
Péteréktől esetleg egy kontrollt kérnék. Tudomásom szerint a biogazdálkodásban, 
ökológiai gazdálkodásban résztvevőknek több mint 90 százaléka a 300 hektár alatti 
kategóriába tartozik. Úgy gondolom, hogy ezt a méretkategóriát talán osztjuk is, és 
azt hiszem, hogy az a fajta kormánycélkitűzés is, amit megfogalmaztunk a 
vidékfejlesztési programban, azt erősíti, hogy ezeket a gazdasági méretű szereplőket 
igenis külön is kiemelten kell majd támogatnunk. 

Ennek megfelelően a vidékfejlesztési programba a következő hatéves 
időszakban több módosítást is beépítettünk. Az egyik és talán a legfontosabb ilyen 
módosítás az, hogy az ökológiai gazdálkodás most már leválik az agrár-
környezetgazdálkodási programról, nem egy keretösszeggel szerepel, hanem 
kifejezetten külön forrást kívántunk biztosítani az ökológiai gazdálkodók számára, 
annak érdekében, hogy ne egy kalap alatt legyen kezelve az AKG-ban szereplőkkel, 
hiszen úgy gondolom, hogy ott azért még sokkal nagyobb az igény a forrásokra. Ezzel 
viszont biztosítani tudjuk, hogy az ökológiai gazdálkodásra egy külön kiemelt 
célterületként, külön kiemelt saját forrással tudjanak rendelkezni.  

Mint már említettem, az előző hétéves időszakból öt éve, 2009-ben indult a 
legutolsó agrár-környezetgazdálkodási program, melynek részei voltak az ökológiai 
gazdálkodókat támogató célprogramok is, és mint már említettem, az öt évre összesen 
63 millió euró kötelezettségvállalást tudtunk ebből biztosítani. Ez nagyságrendileg 
20 milliárd forintnak megfelelő összeg. Csak jelezni szeretném, hogy a következő 
ötéves időszakban háromszor ekkora forrás áll majd rendelkezésre a jelenlegi tervezés 
alatt álló programban. Azért hangsúlyozom, hogy tervezés alatt, mert a programot 
Brüsszelnek benyújtottuk, és a folyamat úgy zajlik, hogy az első úgynevezett 
observation network, tehát az első ilyen nyilvános és a Bizottság által hivatalos 
válaszlevélnek nevezhető kérdésfelvetéseket minden tagállam ezután kapja majd meg. 
Magyarország a jelzések alapján várhatóan a jövő hét elejére fogja ezt megkapni. Ez 
egy nagyon hosszú kérdéssor.  

A lépések pedig úgy történnek, hogy miután ezt a visszajelzést Magyarország 
megkapta, ezután nyílik lehetősége részleteiben is akkor a kérdéseket megválaszolni, 
és a visszajelzések alapján – az Európai Unió 28 tagállama körülbelül 116 
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vidékfejlesztési programot nyújtott be, hiszen egyes tagállamok regionális 
programokat nyújtottak be, nem országosat – tehát ebből a 118 programból 
maximum 20 program lesz, ami elfogadásra kerül, elsősorban azoké, akik mondjuk 
áprilisban, április magasságában nyújtották be azt a Bizottság részére. Az összes többi 
vidékfejlesztési program majd valamikor februárra lesz véglegesnek tekinthető. 
Éppen ezért mi is úgy kalkulálunk, hogy amit biztosan mondhatunk majd és kész 
tényként, az februárban fog majd realizálódni. Jelenleg a tervezési számainkat és a 
tervezési szándékainkat tudjuk megjeleníteni, ez pedig az, hogy több mint 60 milliárd 
forintot terveztünk be az ökológiai gazdálkodók támogatására. 

Én úgy gondolom, hogy ez a támogatási összeg egy óriási lehetőség, ezzel az 
ágazatnak élnie kell. Azt nyilván nekünk is meg kellett vizsgálni, és meg fogjuk 
vizsgálni, a szakmai egyeztetéseket ez ügyben is meg fogjuk tenni, hogy mi lehet az 
oka, hogy például az előző ötéves időszakban a támogatási szint ellenére… Most azon, 
hogy elégséges volt vagy nem, most nem szeretnék vitát nyitni, nyilván lehetett volna 
több forrást is erre biztosítani, de ez még 2007-ben meghatározásra került, illetve a 
2007-es programban. Tehát azt azért meg kell majd vizsgálnunk, hogy valóban 
elégséges-e csak és kizárólag az, ha egy nagyobb támogatási összeg áll rendelkezésre, 
elégséges-e az ahhoz, hogy az ökológiai gazdálkodási területeket növelni lehessen a 
következő hat esztendőben. 

Nyilván én úgy gondolom, hogy azok, akik az ökológiai gazdálkodást folytatják, 
nem feltétlenül csak és kizárólag, sőt elsősorban nem a pénzügyi támogatás miatt 
végzik ezt a tevékenységüket, erről korábban egyeztettünk is, hogy azért itt elsősorban 
nyilván gazdasági szerepe is van, de emocionális és egy tudatos szerepe is van ennek, 
és ez így is helyes, így is jó. Tehát a források rendelkezésre állnak, sőt mondhatom azt 
nyugodt szívvel, hogy háromszor akkora támogatási lehetőség lesz biztosítva a 
következő esztendőkben, mint korábban. 

Ezen túlmenően, hogy több támogatás áll rendelkezésre, még egyéb más 
lehetőségek is biztosítottak. A magasabb összegeken túlmenően tehát még tovább 
kívánjuk fokozni azzal is, hogy a támogatási rendszert egy jóval egyszerűbb és 
átláthatóbb, hatékonyabb rendszerré kívánjuk majd hozni. Ez azt jelenti, hogy a 
következő vidékfejlesztési programban már egy új eljárásrenddel fognak találkozni 
mind a hagyományos, mind pedig az ökológiai gazdálkodók, legyen az a támogatás 
lehívása, de legyen az akár bármilyen jellegű beruházási, fejlesztési szándékuk. Én 
úgy gondolom, hogy ez egy közös termékünk, nagyon sokat egyeztettünk erről a 
szervezetekkel, nemcsak most, hanem az elmúlt években, időszakokban, amikor az 
agrár-érdekképviseletben is aktívabb voltam, akkor is nagyon sokszor előfordult az, 
és beszélgettünk róla rengeteget, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni. Én úgy 
gondolom, hogy az új eljárásrend pontosan ez irányba hat. Ez is egy újabb lehetőség 
az ökológiai gazdálkodóknak. 

Ezen túlmenően nyilván lesznek még egyéb más támogatások is. Ilyen például 
az ökoágazat számára új támogatási lehetőséget biztosító – szó szerint idézem –
„mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerei” című intézkedés is. 
Ettől a támogatástól azt várjuk, hogy erősítse a termelők biztonságosabb integrációját 
az élelmiszerláncba. Talán nem utolsó sorban az is, hogy a tájékoztatási, promóciós 
tevékenységnek köszönhetően bővüljenek a fogyasztók ismeretei, hiszen elmondtuk a 
cselekvési tervben is, hogy milyen intézkedésekben gondolkodunk. Ezeknek 
megfelelően lehet ezeket a támogatásokat is ideigazítani, de például a „rövid ellátási 
lánc” tematikus alprogram is egy ilyen, amiben úgy gondolom, hogy a 
kistermelőknek, az ökológiai gazdálkodóknak egy külön új lehetőséget kíván majd 
biztosítani a piacon való megjelenésben. Ezen túlmenően pedig evidencia, hogy 
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minden egyéb más támogatásból ugyanúgy részesedni tudnak az ökológiai 
gazdálkodók, mint korábban. 

Ahogy a számokat idéztem, nem véletlenül citáltam itt előre, azért döntő 
többségében, amennyiben én legalábbis a tapasztalataimat tudom megalapozni, az 
ökológiai gyümölcstermesztésben, zöldségtermesztésben nagyon nagy potenciálok 
rejlenek. A munkahelyteremtés és a feldolgozás irányába mindenféleképpen el kell 
indítani az ágazatot. Ennek megfelelően a beruházási jellegű támogatásokat is 
pontosan ennek a célcsoportnak kívánjuk majd elsősorban biztosítani, és ezt nagyon 
sokszor, sok helyen elmondtuk már, hogy az állattenyésztés, a kertészet, az 
erdőgazdálkodás és a feldolgozóipar azok a területek, amelyek potenciálisan 
magukban hordozzák a munkahelyteremtés lehetőségét. Éppen ezért a beruházási 
forrásaink döntő többségét ezekre az ágazatokra kívánjuk fordítani, ami, úgy 
gondolom, hogy szintén egy nagy lehetőség az ökológiai gazdálkodók számára. 

Nyilván az, amiket mi most mondunk, még tervezet szintjén van, bár 
hozzáteszem, hogy azért ebben olyan óriási változást én nem fogok érzékelni és nem 
érzékelek, hiszen az Európai Unió pontosan abba az irányba hat, hogy ezeket az 
ágazatokat, ökológiai gazdálkodókat továbbra is támogassuk, kiemelten kezeljük. 
Úgyhogy ilyen szempontból ez mindenféleképpen üdvözlendő. 

Egy nagyon fontos kérdés van, ami felmerült, és nyilván nem szeretném 
megkerülni, hiszen talán az egyik leghúsbavágóbb kérdés lehet ez az ökológiai 
gazdálkodók számára. Ez pedig az, hogy ez a program 2016. január 1-jétől indul, ami 
azt jelenti, hogy ismerve az előző időszak rendszerét, 2014. augusztus 31-ig lezárult 
egy program, amelynek a pénzügyi rendezése 2014. december 1-jétől, illetve 2015 első 
negyedévében várható, mint ahogy az volt a korábbi időszakokban is. Ugyanakkor, 
mivel 2016-ban indul a program, egy év, ha úgy tetszik, kiesik a rendszerből. Majd 
mindjárt mondom is, hogy miért nem tekintem én ezt elsősorban kiesésnek. Mert 
vannak olyan támogatási lehetőségek, amelyek nem a programszintű 
gondolkodásmódban, de legalábbis pénzügyileg nagymértékben kompenzálják ezt a 
fajta kiesést.  

De ami ennél is fontosabb, az az, hogy nyilván mi is láttuk azt, hogy ezt a 
programot az agrár-környezetgazdálkodási programmal egyetemben folytatni kell. 
Azonban a rendszer úgy működik, mint ahogy az elmúlt ötéves programban is, hogy 
volt egy alap támogatási rendszer, amihez képest nyilván a gazdálkodók egy 
többletkötelezettséget kellett hogy vállaljanak, és ezt a többletkötelezettséget, ha úgy 
tetszik, kompenzálták ezek a támogatási rendszerek, nyilván azért is, mert jelentős 
többletköltségek keletkeztek, másrészről pedig, főleg az átállási esztendőkben akár 
bevételkiesések is lehettek. Ez az agrár-környezetgazdálkodási programban is igaz. 
Tehát ilyen szempontból egységesen fogok most fogalmazni, mikor a támogatásokról 
beszélünk. 

Az is tény, hogy a két program tehát egy tervezésben, egy cikken és egy 
támogatási összegben volt megfogalmazva az előző ötéves programban. Ugyanakkor a 
közvetlen támogatások rendszere jelentősen megváltozik az Európai Unióban. 
Bizonyára mindannyian hallottak már a zöldítésről. Ez egy olyan, kvázi az agrár-
környezetgazdálkodás irányába ható változás, amelyet én most nem szeretnék 
minősíteni, mert van, akik ezt pozitívan fogadják, és van, akiknek ez 
többletadminisztráció. Tehát én erről most nem szeretnék hosszasan beszélni. 
Azonban az tény, hogy ez mindenféleképpen egy többletkötelezettséget ró a 
gazdálkodók számára. Éppen ezért, ha egy tagállam meg akarja magának határozni, 
hogy milyen AKG-s programot és milyen ökológiai programot kíván majd 
megtervezni, akkor azt mindenféleképpen figyelembe kell vennie, hiszen az EU-s 
jogszabályok és az EU-s irányelvek is azt mondják, hogy azt mindenféleképpen 
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figyelembe kell venni, e nélkül nem lehet sem ökológiai, sem egyéb más támogatást 
bevezetni; ennek megfelelően Magyarország számára is ezt a fajta alap jogszabályi 
rendszert meg kellett hogy hozzuk. 

Igen ám, de az európai uniós költségvetés jelentős csúszása miatt nemcsak a 
programozás, hanem bizony ezek a jogszabályi körülmények is késve születtek meg. 
Hogy egy példát mondjak: például a zöldítési intézkedések 2014 nyarán még 
egyáltalán nem voltak ismertek. Tehát amikor már gőzerővel a program 
véglegesítésén és a beadásán dolgoztunk, a vidékfejlesztési program beadásán és 
partnerségi megállapodásán, abban az időpontban még egyáltalán nem volt ismert, 
hogy a zöldítés, amelyet nagyon sokan nagyon sok helyről kritizáltak az Európai 
Unióban, hiszen az igazi fő csapás az lenne, hogy egyszerűsítsük a támogatási 
rendszert, most például a zöldítés nem ebbe az irányba hat. Éppen ezért ezt nagyon 
sok helyen sokan kritizálták, az új biztos, Phil Hogan is az első beszédében már 
jelezte, hogy például a zöldítés rendszerét mindenféleképpen újra kell gondolni, mert 
ez nem az egyszerűsítés irányába hat. (Varga Gábor megérkezik az ülésre.) 

Tehát ezeket a jogszabályi körülményeket figyelembe kell venni akkor, amikor 
agrár-környezetgazdálkodási programról és biogazdálkodásról, ökológiai 
gazdálkodásról beszélünk. Ezek a jogszabályok azonban nem születtek még meg az 
Európai Unióban. Ezért nyugodt lelkiismerettel csak úgy lehetett volna ezt a 
programot továbbfinanszírozni, hogyha ezt a tagállamok nemzeti kockázattal 
felvállalják. Tekintettel arra, hogy ez egy több tízmilliárdos támogatási rendszer volt, 
ezt a hosszabbítást a magyar kormányzat nem tudta vállalni, de ettől függetlenül 
támogatásban részesülnek az ökológiai gazdálkodók, forrás ezáltal nem vész el, 
hiszen, mint már említettem, a teljes ötéves időszakra rendelkezésre áll a forrás, 
ráadásul háromszor annyi, még egyszer hangsúlyozom, háromszor annyi, mint ami az 
elmúlt időszakban kötelezettségvállalás volt. A 60 millió euró helyett 200 millió 
euróról beszélhetünk. Ez tehát az egyik ilyen fontos ok, amiért ez az egész késedelem 
bekövetkezett, a legfontosabb oka, és talán az egyetlen is. 

Amit viszont kiemelten fontosnak tartok, hiszen jómagam is a gazdálkodók 
népes táborát gyarapítottam, mint ahogy azt lehetett is a sajtóban a minap olvasni, 
kaptam is egyesektől összehasonlítási alapot, hogy ki hogy gazdálkodik – zárójelben 
megjegyezve. Ami viszont ennél is fontosabb, az az, hogy mindannyian azért tudjuk 
azt, hogy akárhogy is nézzük, támogatásról beszélünk, és nagyon fontos, hogy az 
elkövetkezendő egyéves időszakban milyen támogatás áll majd rendelkezésre, nem 
kifejezetten kompenzációs szándékkal, de lehetőségképpen ott áll. 

Egy dologra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, az pedig a 
termeléshez kötött támogatás. Az EMVA-forrásokból most már lehetőség nyílik a 
tagállamoknak arra, hogy a teljes közvetlen támogatási rendszerükhöz kötődő 
kifizetéseinek a 13 százalékát valamilyen szintű termeléshez kötött támogatásként 
kezeljék. Csak egy számadatot hadd mondjak, nyilván el is hoztam magammal. 
Rengeteg olyan jogcím van, amelyet a termeléshez kötött támogatásként majd a 
kormányzat benyújthat, tehát minden olyan lehetőséget figyelembe vettünk, amivel 
ezeket a támogatásokat ki tudjuk fizetni. Fel is sorolom, mik ezek: húshasznú 
anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén, juh, cukorrépa, rizs, zöldségnövények, ipari 
zöldségek, gyümölcsültetvények és bogyósok, illetve a fehérjenövények, lásd a szemes 
növények és a szálas növények. 

Úgy gondolom, hogy ennek nagyon fontos jelentősége van, és azt még nem 
győztem eléggé hangsúlyozni, hiszen nagyon nagy szám ez a 13 százalék, és csak egy 
összehasonlítást hadd tegyek. Gyümölcstermesztéssel foglalkozunk, tehát eléggé 
rálátásom van a számadatokra is, bár nem ökológiai gazdálkodóként, de az agrár-
környezetgazdálkodási programban a mi családi gazdaságunk is részt vett, tehát ilyen 
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szempontból komoly rálátásom van a támogatási rendszerre is. Az ökológiai 
gazdálkodók esetében a gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési célprogram volt az, 
amely talán a legmagasabb támogatási összeget adta hektáronként, és az átállás utáni 
időszakban, hiszen most már, akik ebben a programban részt vesznek, bőven az 
átállás utáni időszakban vannak. Az átállás utáni időszakban például a csonthéjasok 
esetében körülbelül az 550 eurós nagyságrend volt az, ami hektáronként kifizetésre 
került.  

A következő időszakban, az átmeneti egyéves időszakban is ennél nagyobb 
forrás áll rendelkezésre termeléshez kötött támogatások jogcímen, ugyanis például a 
gyümölcstermesztők esetében, amennyiben a három feltétel közül kettőnek megfelel, 
és körülbelül legalább olyan 25 ezer hektárral számolunk, akik nagyjából ennek a 
feltételrendszernek majd meg tudnak felelni, ami egyébként a zöme a 
gyümölcstermesztőknek, ezzel a számmal kalkulálva több mint 660, illetve egészen 
pontosan a számok szerint egy 660 eurós támogatással lehet majd számolni. Azért 
euróban mondom ezt, mert nyilván a forint-euró árfolyam függvénye mindig változik, 
de 660 euróval lehet számolni.  

Magyarán, az a támogatás például – akkor az állattenyésztés, mivel hogy 
nehezebben összehasonlítható adat, de például itt egészen pontosan hektárra 
levetítve össze lehet hasonlítani –, ami az egyéves kiesés miatt most nem jelentkezik 
az ökológiai gazdálkodóknál, megjelenik más jogcímen, hiszen a termeléshez kötött 
támogatások esetében a legtöbb esetben én úgy gondolom, az a három 
feltételrendszer van. Nyilván ez nem egy automatizmus, de én úgy gondolom, hogy az 
a fajta feltételrendszer, amelyet a termeléshez kötött támogatásoknál a kormányzat 
kidolgozott, azzal gyakorlatilag szinte minden gazdálkodó élni tud, és ezáltal például 
csak a termeléshez kötött támogatásokból, még egyszer hangsúlyozom, de 
„kompenzálni” tudjuk annak a bevételkiesésnek nem nevezhető támogatásnak az 
elvesztését, hiszen itt nem kell hangsúlyoznom, de azért az AKG azonkívül, hogy 
gazdálkodás, nem egy top-up kifizetés, ami automatikusan jár, hanem ezért bizony a 
gazdálkodók nagyon komoly kötelezettséget kell hogy vállaljanak. Ezt kívánja 
finanszírozni és kompenzálni a program. 

Hangsúlyozom tehát, hogy a források rendelkezésre állnak, háromszor annyi 
támogatást kívánunk adni az ökológiai gazdálkodónak, mint amennyi eddig volt. 
Nagyon bízom benne, és szinte biztos vagyok abban is, hogy a pályázat-előkészítő 
munkacsoportokban is, mint ahogy jeleztük is az érintett szervezeteknek, az ökológiai 
szervezeteknek, nagyon aktív részvételre számítunk. Már ezt is említettem, nyilván a 
támogatások nem vesznek el, tehát ugyanúgy rendelkezésre állnak majd egy ötéves 
időszak keretében.  

Nagyon bízom abban, hogy ez a fajta új szemlélet valóban elindítja majd azt a 
területnövelést és a volumen növelését, amelyet már jómagunk is nagyon régóta 
várunk, hiszen a támogatások rendelkezésre állnak. A támogatás összegét kellene és a 
résztvevők számát lenne célszerű nyilván növelni. Ennek nagyon sok összetevője van, 
csak egyet hadd említsek. Nyilván nem biztos, hogy segítette az az ökológiai 
gazdálkodásban résztvevők számát, hogy például ebben a programban egy ötéves 
időszakban lehetett csak jelentkezni, és az első évben megnyitásra került, utána 
azonban nem lehetett biztosítani a folyamatos belépését a rendszernek. 
Megvizsgáljuk ennek is a lehetőségét, hiszen úgy tudom, vannak olyan tagállamok, 
amelyek ezt már sikeresen alkalmazzák. Magyarán, nemcsak a program legelején 
tudnak belépni, hanem ha biztosítva van a finanszírozás a következő időszakokra is, 
az átmeneti jelleggel is, és ha van olyan tagállam, amely például ezzel a lehetőséggel 
él, akkor adott esetben minden évben tudunk nyitni meg programot. Például a fiatal 
gazdálkodók esetében, akik nem 2015-ben, de mondjuk 2017-ben kívánnak 
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gazdálkodni, és már egyből az ökológiai gazdálkodásban szeretnének részt venni és 
akár támogatásokat is kapni ezért, úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk a 
lehetőségét, hogy meg tudjuk-e ezeket a programokat akár minden évben nyitni, és 
minden évben tudunk-e új lehetőségeket biztosítani az új belépők számára. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, hogy az alapvető, 
legfontosabb elképzeléseinket a következő időszakról én elmondtam. Bízom benne, 
hogy mindenki számára érthető volt. Amennyiben kérdéssel fordulnak hozzám, akkor 
természetesen állok rendelkezésükre, és még egyszer köszönöm a megértésüket, ha 10 
órakor engem elengednek, mert Debrecenben kell lennem délben. 

Köszönöm szépen. 
 

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor az előzetesen elfogadott 
menetrend szerint az lenne, hogy most kérdésekkel, illetve hozzászólásokkal lehet az 
államtitkár úr előadásához kapcsolódni. (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! 

Meghívott Vendégek! A Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén vagyunk. Ez a 
bizottság a munkája során egyértelműen azt helyezi előtérbe, hogy a természeti 
erőforrásokkal való tartamos gazdálkodás keretrendszerébe állítsuk be a társadalmi 
és az azon belül működő gazdasági alrendszert. Csak ebben az esetben lehet 
biztosítani azt a nemzeti megmaradáshoz és azon belül a vidéken történő 
megmaradáshoz szükséges feltételrendszert, amely a vidék elnéptelenedését és a 
városi lakosság túlduzzadását tudja megakadályozni. 

Először is szeretném megköszönni azt, hogy a bizottság lehetővé tette, hogy a 
munkatervünkbe javaslatomra beépítsük az ökológiai gazdálkodás magyarországi 
helyzetének áttekintésével kapcsolatos kérdéseket, és tettem ezt a javaslatot két 
hónappal ezelőtt azért, hogy lehetőség szerint a meddő politikai felhangoktól mentes 
körülmények között tudjunk koncentrálni erre a jövő szempontjából meglehetősen 
fontos szektorra. 

Az ország gazdasági szerkezete meglehetősen féloldalas és törékeny. Tehát a 
tartós növekedési alapok nem állnak jelenleg rendelkezésre. Ezt azért tudom 
mondani, mert immáron negyed évszázada dolgozom egy olyan térség gazdasági 
szerkezetváltásán, amely egy nagyvárosi környezetet jelent a Tatai-medencében, ahol 
az egyoldalú szocialista nehézipar hozta kiszolgáltatott helyzetbe az ott élők 
közösségét. Két évtizedre volt szükség ahhoz, hogy az elveszett ipari munkahelyeket 
teljes körűen pótolni tudjuk, sőt azon túlmenően a térségben élő és ipari 
környezetben munkát vállalni szándékozók számára is biztosítsuk a munkavállalás és 
a megélhetés lehetőségét. Igyekeztünk egy nagyon színes portfóliót összeállítani, hogy 
minél kevésbé legyünk kiszolgáltatottak a nemzetközi világpiaci kedvezőtlen vagy 
éppen kedvező fordulatok irányába. 

Ugyanakkor azzal is szembesülnünk kellett, hogy a környékbeli településeken 
élők számára a csak ipari üzemekben való munkavállalás és ezzel párhuzamosan a 
rendelkezésre álló természeti erőforrások meddőn hagyása és ki nem aknázása nem 
járható út. A saját biztonságunk, az önellátásunk, élelmezésünk, a népegészségügyi 
szempontok figyelembevétele és a vidéki foglalkoztatás is mind-mind megkívánja azt, 
hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat hasznosítsuk, és a helyi 
gazdaságok színes szövedékével segítsük az ipari központokban megtelepült ipari, 
gazdasági környezet életképességét, mert az ott dolgozó embereknek és a városi 
embereknek is joguk van arra, hogy megfelelő minőségű, jól feldolgozott, megfelelő 
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beltartalmú élelemmel kerüljenek ellátásra. Tehát itt kapcsolódik össze a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, a gazdasági, a társadalmi érdek, illetve a 
kormányzat agrárgazdálkodással és azon belül az ökológiai gazdálkodással 
kapcsolatos keretrendszere. 

A kissé hosszú bevezető után néhány konkrét kérdésre szeretnék kitérni. A mi 
bizottságunk egyáltalán nem fél a zöldítés gondolatától és kényszerétől, nagyon 
helyes iránynak tartom én magam is, hiszen vannak földterületek minden gazdálkodó 
esetében, minden gazdaság esetében, amelyek kevésbé alkalmasak arra a 
mezőgazdasági tevékenységre, amire most erőltetetten a különböző támogatások 
igénybevételi lehetőségét maximalizálási szándékkal használják. Ezek a területek 
tökéletesen alkalmasak arra, hogy úgymond a zöldítés áldozatául essenek. Én személy 
szerint nagyon örülnék, ha a dűlőutak mellett ismételten megjelennének a védő 
fasorok, a lapályosabb területeken nem erőltetnénk az intenzív mezőgazdasági 
tevékenységet, hanem ott kisebb erdők vagy éppen legelők kerülnének ismételten 
kialakításra. Tehát a zöldítés fontos annak érdekében, hogy a táj és a tájat megélő 
ember közötti összhangot a szelíd és tartamos erőforrás-használat érdekében helyre 
tudjuk állítani. 

Fontosnak tartom azt is, hogy a hazai kis- és középvállalkozói szektor számára, 
tehát a gazdálkodó családok számára biztosítson újabb lehetőséget mindaz – és erre 
az ökológiai gazdálkodás támogatási rendszere biztató hátteret adhat és mutathat –, 
amit államtitkár úr elmondott, ugyanis az ökológiai gazdálkodás leginkább a családi 
kis, közepes gazdálkodásokban működhet jól. Teszem hozzá, hogy az 
önkormányzatok által szervezett helyi agrikulturális tevékenységbe is jól illeszkedhet, 
összekapcsolva a közmunkaprogrammal, akár a termelvények közétkeztetésbe 
történő beszállításával. 

De azt is le kell szögeznünk, hogy a mezőgazdasági tevékenységnek nemcsak a 
nemzetközi színtéren való versenyképes megjelenése fontos nemzeti érdek, hanem a 
vidék népességmegtartó képességének az erősítése is. Ezért helyes az, hogy az 
Alaptörvénybe is bekerült a családi gazdálkodás fontossága, így taxatíve, névlegesen 
meghatározva. 

Ugyanakkor van néhány zavaró tényező is, amelyet itt a Fenntartható fejlődés 
bizottságában is figyelünk, én magam is figyelem, amit nem szabad véka alá rejteni. 
Először is, nem feltétlenül államtitkár úr itt a szakpolitikai felelős, de a 
Földművelésügyi Minisztériumból is vannak jelen, így tolmácsolnám azon kérést és 
felvetést, hogy lehetőséget kellene biztosítani a bizottság számára, hogy egy, az 
ökológiai gazdálkodással összefüggő, az állampolgári jogok biztosának helyettese által 
még tavasszal közreadott állásfoglalásban rögzített intézkedési tervvel kapcsolatosan 
mennyit sikerült előrelépni. Ez az ökológiai gazdálkodással érintett állami 
tulajdonban lévő termőterületek bérbeadási gyakorlatával volt kapcsolatos, milyen 
mértékben tudja kontrollálni a földkezelő alap, hogy a bérbeadás során az ökológiai 
gazdálkodásra alkalmas területeken továbbra is ökológiai gazdálkodás történjen. Ez 
az állásfoglalás kérte a kormányzatot, hogy ez az intézkedési terv készüljön el. Minden 
bizonnyal elkészült vagy készülőben van. A magam részéről azt tartanám jónak, ha a 
későbbiekben, valamikor a következő év elején betekintést kaphatnánk ebbe 
bizottsági szinten is. 

Egy másik kényesnek tűnő kérdés. Néhány héttel ezelőtt itt a bizottság ülésén 
szóba kerültek a nemzeti parkok egy olyan hír kapcsán, miszerint a nemzeti parkok 
földalapjának a rovására átcsoportosításra kerülne sor. A konkrét kérdésre akkor 
V. Németh államtitkár úr úgy nyilatkozott, hogy nincsenek ilyen tervek. Viszont a 
hírek azt mutatják, mintha 50 ezer hektárnyi nemzeti parki terület átcsoportosítására 
történt volna a minisztériumban valami intézkedés, megállapodás. 
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Fontos lenne, hogy ezekben a kérdésekben tisztán lássunk, azt gondolom, hogy 
ebben is tájékoztatást kell kérnünk majd a földművelésügyi tárcától, ugyanis az 
Alaptörvényben nagyon helyesen rögzítettük a természeti erőforrásokkal való 
gazdálkodás fontosságát, a természetvédelem elsőbbségének a fontosságát, hiszen a 
természeti környezet megóvása a létfeltételeinknek, a helyben élők tartamos 
gazdálkodásának és megmaradásának a biztosítéka.  

Szeretném mindannyiunk figyelmébe ajánlani a Professzorok Batthyány 
Körének tegnapi állásfoglalását, amelyben erre a kérdésre is kitértek, és rögzítették 
azt, fölhívva a figyelmet arra, hogy számos érdekcsoport törekedhet a 
természetvédelmi területek rovására terjeszkedni, amely sem a közjóval, sem pedig az 
Alaptörvénnyel nincs szinkronban. 

A nemzeti parkok által hasznosított állami földterületek részben biztosítják a 
nemzeti park igazgatóságok működőképességét, az ott folyó szakmai munka 
finanszírozását, másrészt viszont hozzájárulnak ahhoz is, hogy a helyi gazdaság 
színesebb szövedéket mutasson, és az ott élő emberek munkához jussanak, olyan 
ökoturisztikai attrakciók jöjjenek létre, amik sokak számára tudnak élményt 
biztosítani és lehetőséget arra, hogy betekintést nyerjenek az átlagpolgárok is a 
természetvédelmi területek belső ökológiai rendszerébe és természetes 
működőképességébe. 

Napirenden van a közétkeztetés reformja is, amiben most egy olyan 
megállapodás körvonalazódik, hogy egy halasztott hatálybaléptetéssel próbáljuk meg 
a helyi gazdaságok megerősítését, az önkormányzatok által működtetett 
kisgazdaságok, közmunkaprogram összeillesztését a jó minőségű termelvények 
közkonyhára való bevitelével, amely a garanciális alapja annak, hogy jó minőségű 
élelmiszer kerüljön a menzákra. Ebben szerepet játszhatnak akár az ökológiai 
gazdálkodók, akár a nemzeti parkok is meggyőződésem szerint. 

Tehát amikor az államtitkár úr által fölvázolt, kedvezőnek tűnő finanszírozási 
támogatási jövőképről beszélünk, akkor ezeket a részletkérdéseket is próbáljuk 
betenni, mert a garanciális feltételeket is rögzítenünk kell arra, hogy kiszámítható 
módon, belső piacokat előállítva, állami és önkormányzati közreműködéssel segítsük 
az ökológiai gazdálkodók megerősödését és ezzel természetesen a vidék megtartó 
képességét, a város és a vidék kapcsolatának a helyreállítását is, hiszen nehéz időket 
élünk, senkinek kétsége ne legyen arról, hogy ez nem egy háborús időszak Európa 
történelmében és történetében. Az önellátásra való képességünk ismételt 
készségszintre való emelése elengedhetetlen nemzetstratégiai és nemzetpolitikai 
érdek. Mindemellett haszonvét-lehetőséggel és foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésével is együtt jár. 

Köszönöm a megtisztelő türelmet, hogy hozzászólásomban mindezt 
elmondhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mindössze 10 perc maradt abból még, 

hogy államtitkár úr velünk tud lenni. Habár alelnök úr értékes gondolatai és 
holisztikus megközelítésű rálátása a magyar vidékre és általában a mezőgazdaság 
zöldítésére most nagyon hasznos volt, de az lenne a jó, ha konkrétan most az 
ökogazdálkodás és minősített biogazdálkodás azon 130 ezer hektárjáról beszélnénk, 
amiről konkrétan a támogatáspolitikáról államtitkár úr kifejtette a gondolatait. Arra 
kérem akkor a bizottság tagjait vagy esetleg vendégeinket, ha van kérdés, hogy aki 
államtitkár úr irányába konkrétan ehhez kapcsolódóan tud ilyet, mert az összes többit 
meg tudjuk beszélni később eszmecsere folytán. 

Turi-Kovács Béla alelnök úr! 
 



 15 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Nagyon rövid leszek, mert Bencsik 
képviselő úr, alelnök úr nagyjából elmondta azokat a gondolatokat, amelyekből 
számos résszel magam egyetértek, és magam is elmondtam volna. Nehezen tudom 
viszont megtenni, amit elnök úr kért, ami teljesen indokolt kérés lenne egyébként, 
mert az államtitkár úr kitekintő összefoglalása jószerével lehetővé tett egy nagyon 
kedvező lehetőséget, azaz az egész agráriumra való kitekintést, és azt gondolom, hogy 
ez ma egy szerencsés dolog. 

Előre szeretném bocsátani, hogy bár államtitkár úr nyilván erről nem nagyon 
tud, de én mindig a magam részéről, korábban is mint fiatal agrárszakember 
tevékenységét érdeklődéssel és azt kell mondanom, hogy sok szempontból 
figyelemreméltónak tekintve kísértem vagy vettem számba, de a magam részéről 
persze ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértenénk. Számos kérdésben nem 
értünk egyet, és a most felsoroltak közül is ez a helyzet. A magam véleménye ugyanis, 
ha tömören akarnám összefoglalni, magát ezt a részterületet nem lehet elválasztani a 
teljes magyar agrárium- és vidékpolitikától, ebben egyetértek államtitkár úrral. 
Ugyanakkor azt egy eleve szerencsétlen helyzetnek tartom, hogy egy 
agrárkérdésekben jól felkészült, ebben a kérdésben számunkra jó előadást tartó 
ember közben éppen nem az agrárminisztérium részéről van itt jelen, hanem egy 
olyan minisztérium részéről, amely kifejezetten a pénzügyi kérdések összefoglalásával 
és ennek az irányításával foglalkozik. Én tudom, hogy a pekuniális részek a világot 
mozgatják, de azért jó lenne, ha a magyar agráriumot nem csak ez mozgatná. Ezért 
vagyunk mi.  

Amiért szót kértem, az döntően a következő. Egyszer és mindenkorra – és 
elnök úr szerencsére ebbe az irányba viszi a bizottság ügyeit, én ebben messzemenően 
támogatni kívánom a következőkben – a mi számunkra alapvető feladat, hogy a 
következőkben részt kérjünk és részt is vegyünk a magyar vidék és a magyar agrárium 
jövőbeni fejlődésének az összes alapvető kérdésében, így ebben is, amiről ma 
beszélünk. 

Szeretném nagy nyomatékkal mondani, hogy nehéz arról beszélni, hogy milyen 
támogatásban kiket kell részesíteni és milyen módon, ha például olyan függőben lévő 
kérdések vannak, amelyek éppen ennek a részkérdésnek fontos elemei. Mi a helyzet a 
zártkerti ügyekben? A zártkerti ügyet azért tartom alapvetően fontosnak pont a mi 
területünkkel, mert ezek azok a területek, amelyek kistelepülésekhez, városokhoz 
csatlakozóan hosszú-hosszú időn keresztül ellátták tulajdonképpen azt a feladatot, 
amelyet egy magasabb szintre emelt módon kellene az ökológiai gazdálkodásban 
ellátni. Ez megszűnt. Nem rajtunk múlott, nem ezen a kormányon múlott; az elmúlt 
évtizedekben olyan módon került fölszámolásra, hogy gyakorlatilag ezek a területek 
ott állnak a városok körül kihasználatlanul, és azt kell mondanom, hogy szinte 
céltalanul. Eladhatatlanok, megművelésre néha egy-egy vállalkozó szellemű ember 
vállalkozik, de azt kell mondanom, hogy ahhoz nagyon nagy elszántság és akarat kell. 
Nem látszik a központi akarat, hogy ezen a területen belül hogy lehet ezt pont ebbe a 
gazdálkodásba bevinni vagy bevonni, ezek alkalmasak erre, ezek alkalmasak arra, 
hogy ott munkaerő legyen lekötve, és alkalmasak arra éppenséggel, amiről Bencsik 
alelnök úr beszélt, hogy megtermeljenek olyanfajta javakat, amelyek aztán közvetlen 
felhasználásra kerülnek ott azon a településen, ahol vannak.  

Nem akarom elrabolni elnök úr elől az időt, ezért vagyok kénytelen egy kicsit 
darálni. Egyetlenegy konkrét kérdésem lenne az államtitkár úrhoz: mikor lehet 
viszonylag pontosabban, akár írásban is megismerni azt, hogy a támogatási 
rendszeren belül, hogy azon belül el tudjunk igazodni, mikor milyen hangsúlyok 
jelennek meg, és ki mire számíthat, ez körülbelül mikorra jelenhet meg. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bartos Mónika képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm 

államtitkár úrnak is a részletes beszámolót, tájékoztatót. Ahogy alelnök urak 
hozzászólásából is látható, órákon keresztül tudnánk egy-egy részletkérdésről is 
beszélgetni, de szorít minket az idő, én ezért csak egyetlenegy, tényleg részletkérdésre 
szeretnék rákérdezni. Államtitkár úrhoz is szól ez a kérdés, és majd a következő 
előadókhoz is. 

Államtitkár úr egy fél gondolattal utalt arra, hogy nagyon fontos a fogyasztói 
tudatosság szerepe, hiszen nem elég azokat a feltételrendszereket kialakítani, amik 
lehetőséget adnak arra, hogy ezek a termékek termelésre kerüljenek, hanem a 
fogyasztók aktivitása és részvétele is kell ahhoz, hogy ez eredményes legyen. Szoktuk 
azt mondani, hogy ahol a pénzed, ott a szavazatod, és ez valahol igaz is. Biztos, hogy 
az egészséges élelmiszerek, öko-, bioúton előállított élelmiszerek megvásárlása anyagi 
kérdés egyrészt, de valóban a fogyasztói tudatosság kérdése is. Erre szeretnék 
rákérdezni államtitkár úrtól, hogy ebben a stratégiában, illetve akciótervben 
mennyire kaphat szerepet ennek az erősítése, milyen eszközök vannak, lehetségesek 
abban, hogy a fogyasztók részvételét, aktivitását tudjuk erősíteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megközelítőleg egy vagy kettő kérdés lehet még, ha egy percben valaki 

tud. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor ügyrendi okok miatt Bencsik alelnök urat 
megkérném, hogy egy pillanatra vegye át a levezetést, hogy tudjak szót kérni. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nem kívánok hosszan 

beszélni most, majd később, ha a másik előadást is meghallgattuk, akkor majd 
elmondom az álláspontomat.  

Konkrét kérdés államtitkár úrhoz elsőként is az, hogy itt van előttem a 
„Nemzeti akcióterv az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért 2014-2020”, amit idén 
januárban írt alá Fazekas Sándor miniszter úr. Azok a jogcímek, amikről szót tetszett 
volt ejteni, megközelítőleg a 20 százalékát, egyharmadát fedik le azoknak az 
akcióeseményeknek, amelyekről konkrétan szó van, hogy mit kíván tenni a kormány. 
Itt olyan határidők vannak, mint 2014 például az ökológiai tevékenységet folytató 
gazdálkodók kötelező képzése rendjének és feltételének kialakítására, amiben 2014-es 
határidő volt, de nagyon sok 2015-ös határidő bent van az akciótervben. Tehát azok a 
források, amiket elmondott, lefedik ennek a 20-25 százalékát. Az összes többi miből 
lesz finanszírozva? Egyszer. 

Kétszer. A Miniszterelnökség tud-e arra hatással lenni, önálló képviselői 
indítványként javasoltam a földforgalmi törvény számos pontjában történő 
módosítást, ebből egy kapcsolódik ide, ami konkrétan arra vonatkozott, hogy az 
elővásárlási rendszerben a polgárjogi alapelvektől szakítva ne feltétlenül csak a 
szomszédnak és a társtulajdonosoknak legyen elővásárlási joga, hanem bizonyos 
vidékfejlesztési szempontokat is figyelembe vegyünk, a gazdasági üzemméretet a 
tulajdonosnál és a biogazdálkodás tényét például, hogy növekedni tudjon a 
biogazdálkodásban résztvevők földterülete. Ezt a kormánypárt tárgysorozatba sem 
engedte venni. Hogyan fog növekedni? 
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Nekem számos pontban szimpatikus az ökológiai gazdálkodásért szóló 
akcióterv, viszont messzemenőkig nem érzem azt, hogy az ambiciózus terv lenne, 
messzemenőkig nem érzem azt, hogy ez túlságosan bátor lenne. Mindaddig, ameddig 
megnézzük az európai viszonyokat az össztermőterületre, hektárban levetítve 
arányaiban, úgy Magyarországon egy nagyon-nagyon kicsi arányszámot látunk. Tehát 
ha 65,3 millió hektár összetermőterületet nézünk, és ebben nézünk 130-140 ezer 
hektárt, akkor 2,5 százalékos körüli az arány. Látjuk azt, hogy ez még az európai 
országokban is 10 százalékos körüli elvárható lenne. Tehát hogyan lesz mindez 
megvalósítva, mi hozzá az eszközrendszer, mert az, amit el tetszett volt mondani, egy 
kis töredékére alkalmas mindössze. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az elnöklési feladatokat visszaadom Sallai úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem, hogy konkrétan csak az 

államtitkár úrhoz van-e valami, mert minden egyebet utána meg tudunk beszélni. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. Akkor államtitkár urat megkérem, hogy az 
elhangzottakra reagáljon. 

 

Kis Miklós Zsolt reflexiója 

KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Elnök úr, köszönöm 
szépen. Igyekeztem jegyzetelni, és ha megengedik, akkor próbálom tételesen is a 
gondolataimat ennek megfelelően felvetni. 

Bencsik János alelnök úr utalt az első gondolataiban arra, hogy a Fenntartható 
fejlődés bizottsága a zöldítési intézkedést pozitívnak tekinti. Nincs nézeteltérés 
közöttünk. Én csak arra próbáltam utalni, hogy az a fajta végrehajtási rend, ami a 
zöldítést kíséri, egy borzasztó bürokratikus rendszert hozott létre. Ezáltal a közös 
agrárpolitikának az az elképzelése, hogy egyszerűsítsük a támogatásokat, 
egyszerűsítsük a gazdálkodók életét, nagyon sok esetben úgy látjuk, hogy majd meg 
fog valósulni, de például a zöldítés, ami egyébként jó dolognak is nevezhető ugyan, és 
egyet is értünk ebben, ugyanakkor láthatjuk előre, hogy egy nagyon komoly 
adminisztratív növekedést fog jelenteni a gazdálkodók és az érintettek számára. Én 
erre utaltam azzal, hogy például nagy érdeklődéssel várom majd, hogy a Bizottság a 
következő években erre tud-e valami megoldást adni, mert azt gondolom, hogy a 
gazdálkodó legfontosabb feladata az, hogy gazdálkodjon, az összes adminisztratív 
jellegű munka mind csak nyűg és teher a nyakában, tehát ezeken nagyon komolyan 
csökkenteni lenne szükséges. Sok tevékenység és sok irány ebbe is mutat. Ugyanakkor 
például a zöldítési adminisztráció meg pontosan az ellenkezője. Tehát nem a zöldítést 
kívántam ezzel minősíteni, hanem az ezzel járó adminisztrációs terheket. 

Örülök neki, hogy alelnök úr is úgy értelmezi, hogy a kis- és közepes 
vállalkozások a vidékfejlesztési programból láthatóan komoly lehetőségeket fognak 
kapni, és az ökológiai gazdálkodók is komoly lehetőségeket fognak kapni. Ilyen 
szempontból egy picit elnök úr kérdését is megválaszolom, hogy hogyan tudjuk azt 
elérni, hogy tovább növekedjen az ökológiai gazdálkodók száma, az ökológiailag 
érintett területek száma.  

Azt meg kell vizsgálnunk, és úgy gondolom, hogy ezt majd a szakmai 
szervezetekkel együtt közösen, akár a pályázati előkészítő munkacsoportban is meg 
kell hogy vitassuk, hogy valóban jó ösztönző-e az, amikor az ökológiai 
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gazdálkodóknak például a hektáronkénti támogatásához egy nagyon közeli összeg 
volt az agrár-környezetgazdálkodási programban is nevesítve. Mire gondolok? Látva 
például az AKG-ban résztvevők számát és az abból kimaradottak jogos 
felháborodását, én legalábbis szubjektív módon azt látom, hogy pont a támogatási 
rendszernek köszönhetően sokkal inkább az alacsonyabb kötelezettségvállalást 
biztosító agrár-környezetgazdálkodási programot választották, hiszen a támogatási 
rendszerbe nem voltak beépítve azok az ösztönzők, amelyek abba az irányba 
terelhették volna a potenciálisan egyébként szándékozni kívánó embereket, éppen 
emiatt, mivel kevesebb kötelezettségvállalással szinte ugyanannyi támogatást kaptak. 
Őszintén, én így érzem, de ahogy látom, az elnök urak bólogatnak, tehát azért valami 
lehet ebben a rendszerben. 

Magyarán, az egyik és legfontosabb ilyen eleme, úgy gondolom, és beszéljünk 
őszintén, a gazdálkodók nyilván szívből végeznek bizonyos tevékenységeket, de azért 
a pénztárcájukból kell hogy megéljenek, nagyon komolyan és ösztönzően a 
támogatási rendszer tudja őket valamilyen irányba terelni. Éppen ezért úgy 
gondolom, hogy azt is meg kell majd vizsgálnunk, hogy valóban jó dolog-e az – 
személy szerint én úgy véltem, hogy nem –, hogy például az agrár-
környezetgazdálkodási programban szinte hasonló támogatásokat tudtak realizálni 
azok, amelyek jóval kevesebb kötelezettségvállalást vállaltak. Én úgy gondolom, hogy 
ez kevésbé helyes, és a következő programban, pontosan annak érdekében, hogy az 
ökológiai gazdálkodás felé tudjuk őket terelni, ezt a rendszert át kell gondolnunk. 

Bencsik alelnök úr azon felvetésére, amelyet csak próbálok idézni, és elnézést, 
ha egy kicsit kiragadtam a környezetből, ami a nemzeti parkokra és a 
Földművelésügyi Minisztériumra vonatkozik, én azt tudom ígérni, hogy jómagam 
akkor tolmácsolom ezeket a kérdéseket. Nyilván itt figyelembe vesszük egymás 
kompetenciáit. Tehát a nemzeti parkok vonatkozó kérését is én tolmácsolni kívánom. 
Én úgy tudom, hogy nincs napirenden semmiféle 50 ezer euró… Bocsánat, még 
mindig a támogatási rendszerben vagyok… 50 ezer hektáros nemzeti parki ügy. 
Nyilván lehet, hogy készülnek valahol bizonyos dokumentumok, de hogy a kormány 
előtt sem kormányülésen, sem sehol nincs ilyen anyag napirenden, a legjobb 
tudomásom szerint abszolút nincs és nincs a tervek között. 

Köszönöm szépen Turi-Kovács Béla alelnök úr méltató szavait. Azért is 
mosolyogtam, mert pont az ülés megkezdése előtt volt egy nem is szakmai vita, 
hanem inkább emocionális vitának nevezhető pont közöttünk, de azt hiszem, ez 
annyira kardinális kérdés a Fenntartható fejlődés bizottsága szempontjából, hogy 
említésre sem méltó, és tényleg ezt mosolyogva tettük meg egymás számára. 

Tehát azt kell hogy mondjam, és ezt csak érzékeltetni tudom, hogy nyilván 
vannak olyan feladatok, amelyeket a Fenntartható fejlődés bizottságának kell és 
szükséges megvitatnia, és Turi-Kovács Béla alelnök úr agrárügyeket is említett, 
nagyon helyesen, hiszen azt hiszem, az agráriumban az ő elmúlt évtizedes 
tevékenysége megkérdőjelezhetetlen, nyilván akkor itt egy fontos és szakmai 
szempont lehet a Mezőgazdasági bizottság, ugyanis a parlamentnek van egy ilyen 
bizottsága, a legjobb tudomásom szerint azért ők foglalkoznak az agrárügyekkel. 
Feltételezem, akkor a bizottsággal is majd egy együttműködés keretében vagy szakmai 
alapokon akár tudnak közösen is ügyeket megtárgyalni. 

Bartos Mónika képviselő asszony kérdésére. A fogyasztói tudatosság 
növelésében nem csak a vidékfejlesztési programból állnak lehetőségek, de 
elsősorban itt. Gondolok itt elsősorban azokra, például az egyik ilyen tematikus 
alprogram a „rövid ellátási lánc” és az egyéb támogatás, tanácsadási, tudásátadási 
források állnak majd rendelkezésre, amelyeket nemcsak a gazdálkodók, de legalábbis 
közvetlenül a gazdálkodók tudnak majd ugyan igénybe venni, de nyilván a civil 
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szervezetek is tudnak ebben nagyon komoly tevékenységet vállalni. Úgy gondolom, 
hogy erre a vidékfejlesztési programból is komoly támogatások, komoly lehetőségek 
lesznek majd, akár a nemzeti vidékfejlesztési hálózaton keresztül, akár pedig más 
egyéb, a rövid ellátáshoz kapcsolódó vagy egyéb más promóciós tevékenységnek 
köszönhetően.  

Egyébként pedig az Európai Unióban van egy külön forrás, ami csak és 
kifejezetten a promócióival foglalkozik, tehát ez is rendelkezésre fog majd állni a 
következő időszakban. És ne felejtsük el, hogy azért van egy Agrármarketing 
Centrumunk is, amelyet, én úgy gondolom, hogy tartalommal kell újra megtölteni, 
hiszen eddig is volt ugyan felelőssége és feladata, de úgy gondolom, hogy a következő 
időszakban már sokkal komolyabb kihívások előtt áll mind az Európai Unió, mind a 
magyar agrárium, és éppen ezért ezeket az agrármarketing-tevékenységeket a 
következő időszakban erőteljesebben kell majd támogatni. Úgy gondolom, hogy erre a 
kormányzat is lehetőséget biztosít, és állnak források majd rendelkezésre.  

Azt gondolom tehát összességében, hogy mind a támogatáspolitikával, mind 
pedig azokkal a lehetőségekkel, amelyek a fogyasztói tudatosság növelésében 
promócióban rendelkezésre fognak állni, egy helyes irányba tereltük el a rendszert. 
Meggyőződésem, hogy ennek köszönhetően nyilván nagyon sok szakmai dialógust 
meg kell még vitatnunk az érintett szervezetekkel. Azt hiszem, ennek megfelelően a 
következő hónapok aktívan fognak telni, hiszen február végére… A konkrét kérdésre, 
hogy mikor lesz konkrétum és mikor lesz kézzelfogható szám, hangsúly és támogatási 
összeg, mint már említettem is, februárra várható a bizottsági egyeztetés vége, amivel 
teljes mértékben a programot véglegesíteni tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy 
február végére már konkrétan is fogjuk tudni, hogy esetleg voltak-e változások 
azokhoz képest, amelyeket a mai tudásunk szerint most önökkel megoszthattam. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Még egyszer ismételten 

megköszönöm, hogy megtisztelte bizottságunkat részvételével, és őszintén sajnálom, 
hogy ilyen kevésre van idő jelen pillanatban. Nagyon örültem volna, ha a kormány 
képviselői hosszabban tudnak jelen lenni. 

 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Csak egy mondat erejéig 

erre hadd reagáljak, elnök úr. Mint ahogy a mezőgazdasági bizottsági ülésen is 
rengeteg kérdés elhangzott, és nem tudtunk mindenben reflektálni ott személyesen, 
természetesen itt is lehetősége van a képviselő hölgyeknek, uraknak, ha írásban jelzik 
számomra a további kérdéseiket, felvetéseiket, akár azért is, mert a bizottsági ülést 
követően vagy a bizottsági ülés következő napirendi pontjai alapján még nyitott 
kérdéseket tapasztalnak, akkor az államtitkárságunk áll rendelkezésükre, mint ahogy 
azt megtettük a bizottsági ülés után is, elnök úrnak megválaszoltuk a kérdéseket, sőt 
személyesen is tudtunk egyeztetni. Ezt a fajta nyitottságot én nyugodt szívvel merem 
vállalni, akár írásban, akár személyesen is. 

Köszönöm szépen, és elnézésüket kérem, hogy el kell hagyjam az üléstermet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor folytatnánk a második 

előadással, a Biokontroll Kft.-vel, ha jól tudom, alelnök úr, Roszik Péter úr fogja az 
előadást tartani. Vagy elnök úr fogja tartani? (Dr. Roszik Péter: Igen.) Együtt, 
közösen. Akkor felkészülünk erre. 

Annyit hadd mondjak el a bizottság tagjainak, mert látom itt a beszélgetés 
során, hogy én nagyon örülök annak, hogy viszonylag ilyen szélesebb látókörrel 
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közelíti a bizottság ezt a témát, ugyanakkor a magyar sajtóban, éppen most 
kinyomtattam itt felkészülési anyagokat, „Biogazdálkodás: ennyi volt?” címmel jelent 
meg a Greenfo-cikk. Tehát nagyon-nagyon sok esetben teljesen összekeverednek azok 
a törekvések, amelyek a mezőgazdaság és az agrárium zöldítésére, 
környezettudatosabbá tételére irányulnak, összekeverednek a természeti értékek 
megőrzésére irányuló törekvések, és összekeveredik a biogazdálkodás és az 
ökogazdálkodás konkrét ügye. Tehát arra szeretném felhívni a bizottság tagjainak a 
figyelmét, hogy mindezek nagyon-nagyon fontos törekvések és nagyon fontos célok, 
ugyanakkor a mai tematikus ülés konkrétan a legjobb tudomásom szerint a 
biogazdálkodásra és ökogazdálkodásra irányult volna, és azt gondolom, hogy most a 
szakértők részben erre fognak reflektálni magyarországi kitekintésben. 

Még egyszer szeretettel köszöntöm a Biokontroll Kft. képviselőit, és kérem, 
hogy akkor egy helyzetértékelő előadást tartsanak a bizottság tagjainak. 

 

Czeller Gábor előadása 

CZELLER GÁBOR elnök (Magyar Biokultúra Szövetség): (Az előadó kivetítőt 
használ az előadása megtartásához.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel 
köszöntjük a Magyar Országgyűlés Fenntartható fejlődésének bizottságát és minden 
résztvevőt, egyben köszönjük a lehetőséget a Magyar Biokultúra szövetség nevében, 
hogy itt elmondhatjuk tapasztalatainkat, illetve rálátásunkat a jövőre. (Dr. Turi-
Kovács Béla elhagyja az üléstermet.) 

Az előadásunkat a következőképpen osztottuk meg. Roszik Péter alelnök úr 
fogja tulajdonképpen az érdemi részét elmondani, én meg bevezetőt tartok a 
magyarországi biomozgalom és a biokórisméről, ami nem most kezdődött, a 
támogatásokkal, hanem 1983-ban, amikor megalakult a Biokultúra Klub, ez valóban 
egy kiskerti kis klub volt, és ’87-től megalakították egyesek a Biokultúra Egyesületet. 
Az egyesületi forma akkor még úgy volt, hogy bizonyos keretek között nagyon 
megfelelő volt, mert viszonylag kis létszámú volt. Miután nem támogatásra, hanem 
akár öntudatból és meggyőződésből is elkezdett fejlődni ez a gazdálkodási forma, 
ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk az érdekeket képviselni, meg kellett alakítanunk a 
Magyar Biokultúra Szövetséget, ami 2005-től alakult meg.  

El kell mondjam, hogy a Magyar Biokultúra Szövetség csak jogi személyiségű 
tagokból áll. Mint látható, ez a szervezet felépítése területileg, tehát a regionális 
egyesületek tagozódnak be, valamint funkcionális egyesületek, amelyek a 
biogazdálkodás egyéb ágát képviselik így. Úgy hívtuk, hogy a Magyar Biogazdák 
Szövetsége, ami a Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége, ez már messze nem így van, 
de valamikor, mikor megalakult, így volt, a Biodinamikus Közhasznú Egyesület, ami 
az ökológiai gazdálkodásnak egy formája, hogy képbe helyezzem, a biogazdálkodás 
csúcsa, a Méhészek Biokultúra Egyesülete, a Feldolgozók Egyesülete, mert ökológiai 
feldolgozás is folyik, valamint az oktatók, kutatók, szaktanácsadók egyesülete. 

A lehetséges belépés tagonként, a regionális egyesületeken keresztül történik. 
A Magyar Biokultúra Szövetség alapvetően érdekképviselet. A mindenkori 

gazdák a mindenkori kormányzat mellett, szemben, közösen a gazdák 
érdekképviselete. Ezt elég hevesen szoktuk néha érvényre juttatni. Gondolok itt a 
2005-ös gazdatüntetésre, amin a szövetség részt vett, és más egyéb beadványokra, 
illetve együttgondolkodásra, mint ahogy államtitkár úr is mondta. 

Elmondhatom, a Magyar Biokultúra Szövetség nagy segítséget nyújtott a 
képviselőnek az akcióterv megalkotásában, rengeteg dologgal hozzájárultunk, és el 
kell hogy mondjam, hogy rengeteg dolgot át is vettek ebbe az akcióprogramba.  
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Én úgy gondolom, hogy akkor lehet sikeres a magyar ökogazdálkodás, ha nem 
mindig csak a támogatás szempontjából nézzük. Ezt azért merem így mondani, mert 
az ökológiai gazdálkodás nemcsak a mezőgazdaság úgymond régi sebeit próbálja 
begyógyítani, hanem az emberek mai életformájának, az életformából adódó – hogy 
úgy mondjam, nem vagyok orvos – élettani sebeit próbálja kezelni. Arra gondolok, 
hogy ha valaki hosszú távon ökológiai gazdálkodásból származó termékeket fogyaszt, 
annak egészen mások lesznek az allergiás reakciói és egyebek, az hosszabb távon, nem 
négyéves ciklusokban, hanem hosszabb távon mindenképpen kihat egy társadalom 
lelki és testi fejlődésére.  

Én ennyit szerettem volna mondani bevezetőben, és itt átadnám Péternek a 
szót, aki konkrét számokkal próbálja alátámasztani azt, ami itt elhangzott előttünk 
államtitkári szinten, illetve javaslatokat tenni. 

Köszönöm. 
 

Dr. Roszik Péter előadása 

DR. ROSZIK PÉTER alelnök (Magyar Biokultúra Szövetség): (Az előadó 
kivetítőt használ az előadása megtartásához.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Nagy lehetőség számunkra, hogy elmondhatjuk a biogazdálkodás dolgait a bizottság 
előtt, és azt gondolom, hogy ha a Fenntartható fejlődés bizottságának a célkitűzései 
között szerepel az agráriummal való foglalkozás, akkor az ökológiai gazdálkodás az, 
amit feltétlenül figyelembe kell venni, fenntarthatóság szempontjából a legtöbbet 
felmutatni tudó gazdálkodási mód.  

Mind a ketten elnök úrral konvencionális gazdálkodást is folytattunk, én 
magam 18 éven keresztül voltam a győri agrárkamara elnöke. Láttam annak 
működését, és láttam a biogazdálkodást. Nyugodtan lehet mondani, a 
fenntarthatóság kritériumainak ma az iparszerű gazdálkodás nem felel meg, az 
ökológiai gazdálkodás abszolút megfelel. 

Nagyon rövid tájékoztatást szeretnék adni az EU szabályozási hátteréről, és 
elnézést kérek, ha mindenki tudja, de nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy pár szót 
erről is szóljak.  

Látjuk azt az irányt, föltehetőleg az élelmiszereket el akarják adni, és nagyon-
nagyon sok fontos, jól csengő fogalmat találnak ennek érdekében. Találkozunk 
natúrral, reformmal, és így tovább. Az a nagyon nagy probléma, hogy nem tudjuk, 
hogy pontosan ezek a termékek mit jelentenek, milyen fogalom kapcsolódik mögéjük, 
milyen előnyök az élelmezés, táplálkozás oldaláról.  

Ezzel szemben a biogazdálkodás meredeken változik vagy különbözik attól. Az 
Európai Unióban két közvetlenül alkalmazott jogszabály konkrétan kimondja, hogy 
mi a biogazdálkodás, és ezeknek a betartása egzakttá teszi az egész rendszert, ennek a 
betartása az, ami tulajdonképpen a biotermékeket létrehozza. Ez egy nagyon nagy 
különbség, és nagyon-nagyon jó, ha erről tudunk. És vagy az iparszerű gazdálkodás 
felé fog menni a világ is, meg az országunk is, vagy pedig a fenntartható gazdálkodás 
felé.  

A háttérben egy képen látható, hogy nagyon-nagyon korszerű, modern 
biogazdálkodás zajlik, emberekkel, eszközökkel, amely már évek, évtizedek óta 
fenntartható módon ugyanazt a színvonalat képes tartani, mérhetően 
produktumokban, eredményekben, környezeti előnyökről nem is beszélve.  

Tehát ezek a hátterei a gazdálkodásunknak, a jogszabályi hátterek, a két 
európai uniós rendelet és egy hazai rendelet, amelyek egyértelművé teszik, hogy miről 
beszélünk. 
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Az európai uniós rendelet kiemeli a környezeti előnyeit a biogazdálkodásnak. 
Ezeket nyilván nem fogom elmondani, mert mindenki a jogszabályokhoz hozzájut, de 
egyetlen olyan gazdálkodási mód van, ilyen deklarációkat hallhattunk, hogy ötvözi a 
legjobb piacvédelmi gyakorlatot, közjavakat termel, nem megújuló energiaforrások 
használatát minimálisra csökkenti, a növényeket a tápanyagrendszerén keresztül, 
talajrendszeren keresztül szolgáltatja, tiszteletben tartja a természeti rendszereket, 
tehát fölsorolja azokat a fenntarthatósági kritériumokat, amelyeket általában 
elvárhatóvá kellene tennünk a mezőgazdasággal szemben. A gyakorlatban dolgozó 
ember nem érti, hogy ha van egy ilyenfajta jogszabályi lehetőség, egy deklaráció, 
akkor miért nem ez az általános gyakorlat. 

A zöldítési programból beszéltünk. Nagyon-nagyon lelágyult ez a zöldítési 
program a tárgyalások során. Eleinte még a biogazdálkodás részarányának a jelentős 
emelkedése is benne volt. Most odáig jutottunk el, hogy a zöldítés a biogazdálkodókra 
nem vonatkozik, egyszerűen nincsenek ilyen kötelezettségeik, de azt gondolom, hogy 
a környezeti értékeket vagy előnyöket gyakorlatilag szinte eltüntette a mai szabályok 
szintjéről. Ezzel szemben a biogazdálkodás rendkívülien sokat tud nyújtani.  

A szinonim megnevezések – ezeket nyilván nem mondom, használjuk ezeket a 
szinonim fogalmakat. Magyarországon az ökológiai gazdálkodás, az teljesen 
egyértelmű. 

A mezőgazdasági termékeket fogja le a szabályozási rendszer, alapanyagokat, 
belőjük készült élelmiszert alapvetően és kisebb területeket is. Léteznek olyan 
területei a szabályozásnak, amelyek az EU hatálya alatt vannak, de nem vonatkoznak 
rá részletes előírások. Ezekre nemzeti szabályokat lehet alkotni vagy privát 
előírásokat alkalmazni, és mivel nagyon fontosnak éreztük ezt, ezért úgy gondoltuk, 
hogy hatóság által elismert privát előírásokat alkottunk meg például a nyúltartásra, 
vadaskerti vadtartásra, fürjre, étkeztetésre, vendéglátásra és a kozmetikumra. 

Néhány adat a magyar gazdálkodásra. Cselekvési tervezetet tartalmaz, elnök úr 
is említette, hogy miniszter úr felkérésére mi készítettük el a cselekvési terv 
vitaanyagát vagy az induló anyagát. Látható, hogy olyan 2500 körüli szereplője van 
ma a magyar ökológiai gazdálkodásnak. A mezőgazdasági részében 130 ezer hektár és 
1400-1500 szereplő van. Megjegyzem azt, amit államtitkár úr említett, hogy nagyon 
sokan vannak a biotámogatási rendszerben, nem az ökológiai támogatás lehetőségét 
vették igénybe. Más gazdálkodás, más támogatási rendszer. A természetvédelmi 
területen folytatott gazdálkodásból származó támogatási összegek jelentősebbek 
voltak, és mellette az ökológiai gazdálkodást mégis tartották, illetve biotermékeket 
állítottak elő, ezért nem teljesen fedi egymást a támogatottak és a biogazdálkodás 
területe. 

Látható a magyar biogazdálkodás alakulása a diagramokon is. Világtendenciái 
is szembetűnők. Látható egy erőteljes fejlődés, 37 millió hektáron folyik ma 
biogazdálkodás a világon, de sokkal inkább érdekes talán az Európai Unió fejlődése. 
Látható, hogy hihetetlenül meredeken emelkedő görbe, amit a biogazdálkodásba vont 
területek és a benne élő gazdaságok száma mutat, amely, azt gondolom, hogy 
példaként szerepelhet nálunk is.  

Szóba került, már említettem, Magyarországon 2,5 százalék a biogazdálkodás 
területe, elnök úr is említette, az Európai Közösségben ez lényegesen magasabb, a 28-
as átlagában is meghaladja több mint a dupláját a mienknek, az 5 százalékot, és az 
élenjáróknál Ausztriában a 20 százalékot már a múlt évben elérte. Tehát nagyon-
nagyon jelentős az a területi arány, ami mutatja. Sokszor fölvetik azt a kérdést, azt 
mondják, hogy könnyű nekik az alpesi legelőkön, de ha megnézzük Burgenlandot 
vagy Őrvidéket, ugyanez az arány megtalálható ott is. Nagyon sok családi gazdaság a 
megélhetésének a lehetőségét abban látja, hogy biogazdálkodásba kezd, szőlészetbe, 
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borászatba, szántóföldi gazdálkodásba, állattartásra, és a biogazdálkodás 
bevállalásával jelentős mértékben fokozni tudja a megélhetését. Tehát nagyon 
láthatók azok a példák, amelyeket látunk is. Nagyon fontos, egy ilyen kis hír, a Time 
magazinnak volt egy nagyon részletes száma, a biogazdálkodással foglalkozott, és azt 
mondta, hogy az osztrákok azért ilyen sikeresek, mert „mindent megtesz az 
agrárirányításuk azért, hogy ezen a területen nagyhatalom lehessenek”. Tehát látható, 
nagyon fontos ez a dolog. 

Számba vettük a biogazdálkodás előnyös és hátrányos területeit. Hátrányos 
területei. Nagyon pici az állatsűrűség. Két állategységet tesz lehetővé, és mutatja, 
hogy támogatási irányokra is hol lenne szükség. 2 százalékot tett ki. Két 
nagyállatsűrűséget tesz lehetővé az Európai Közösség, Magyarországon 0,15 ez az 
állatsűrűség, tehát tizedrészénél kevesebb, mint amennyi lehetne. Emiatt az ökológiai 
trágya nem tud visszafordulni a körbe, és kívülről bejött trágyára épül az ökológiai 
gazdálkodás tápanyag-gazdálkodása.  

Nagyon kevés a biovetőmag. Említésre került már a torz támogatási rendszer 
az elmúlt időszakban. Tényleg úgy volt, hogy nagyon-nagyon sok biogazdálkodót vagy 
jövendőbeli gazdálkodót elvont főképp a szántóföldi integrált program. Nyugodtan 
mondhatjuk, én növényvédő szakember vagyok, hogy annak környezeti hozadéka 
egyáltalán nem volt, de jelentős kifizetése mégiscsak megtörtént, és nagyon sokan azt 
a programot választották inkább, mint azt, hogy a biogazdálkodás felé mentek volna.  

Ez egy nagyon érdekes vita, és a Fenntartható fejlődés bizottságának is talán a 
szempontjai között szerepelhet a szántóföldi integrált, ami gyakran elhangzik, hogy 
miért nem hosszabbították a programot. A mögött környezeti hozadék egyáltalán nem 
volt. Elvégeztettük például a felhasználható vegyszerek vizsgálatát. Kiderült, hogy 
hat-hét olyan anyag van, amelyiket tilt, a többit zöldnek tekintette. Egy példát 
említenék. Négyszer lehetett egymás után kukoricát termeszteni és talajt 
fertőtleníteni rovarokkal szemben, ahelyett, hogy vetésváltás lett volna, és mindez 
belefért ebbe a programba. Tehát azt gondolom, hogy ez egy pénzkidobás volt. 
Nagyon fontos, amit államtitkár úr mondott, hogy nagy különbséget kell tenni a 
valódi környezeti hozadék és az ilyen álprogramok hozadéka között. 

Nagy hiány az export aránya, nagyon magas, ez jó is, de a másik oldalról pedig 
egy kiszolgáltatottságot jelent, a piaci impulzusokra úgy reagálnak, hogy általában a 
belföldit veszik meg ebben a körben, és ha elfogy, akkor szokott inkább a más 
tagállamból érkező jönni. 

A feldolgozottság aránya alacsony, tehát nagyon fontos lenne az élelmiszer-
feldolgozást növelni.  

Bonyolultak a jogszabályok. Említette államtitkár úr is, hogy most másfél éven 
keresztül, 2014. szeptember 1-jétől 2016. január 1-jéig nem lesz támogatás ebben a 
rendszerben. 

Nagyon nagy erőfeszítéseket tesz a szövetség annak érdekében, hogy a gazdák 
bent maradjanak, hiszen támogatás nélkül azért elég nehéz. Megszoktak egy bizonyos 
jövedelempótlást vagy egy kieséspótlást ettől a rendszertől. Hozzá kell tennem, hogy 
rendkívüli mértékben méltányos ez a támogatás a biogazdálkodók irányába. Ha 
belegondolunk abba, fölírtuk az előbb vagy mutattam a környezeti előnyöket, akkor 
azt mondhatjuk, hogy a biotermék-fogyasztó fizessen többet a biotermékért, mert 
többet ér, jobb a beltartalmi értéke, nincsenek benne szennyezőanyagok. Ugyanakkor 
a társadalomnak kellene kompenzálni azt a többletet, amit a környezet kap a 
biogazdálkodáson keresztül.  

Nagyon jó, előnyös területei vannak; az ökológiai feltételek kiválóak; nagyon jó 
a környezeti összetétel; a bioméhészeknek óriási lehetőségei vannak; képzett gazdák 
vannak, magas színvonalú képzésről beszélhetünk, most már az egyetemekre is 
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rendszeresen választható tárgyként bekerült a biogazdálkodást. Ekvivalens 
szabályozást alkalmazunk az EU-val nagyon-nagyon régóta, és még sorolhatnám, de 
azt gondolom, bőven vannak olyan adottságaink, amelyek a biogazdálkodás 
fenntartható növekedését sokkal jelentősebbé tehetnék. 

GMO-mentes Magyarország – az Alaptörvényből emeltem ki. Azt hiszem, a 
világon egyedülálló ez az Alaptörvényben rögzített tisztasága a mezőgazdaságnak, és 
mivel a biotermékek GMO-mentesek, ezt mindenfajta szabályozás előírja, ebből 
adódóan a biotermelésnek ez egy kiváló környezete ebből a szempontból is. 

Fontos-e a támogatás vagy nem? – Lassan időm lejárt, be fogom fejezni két 
percen belül. – Lehet látni ezen a magyar diagramon a támogatásindítási pontokat, 
tehát amikor támogatást kaptak a gazdák, akkor megugrott. Nagyon bízunk abban, 
hogy a következő támogatási ciklusban lesz folyamatos bejelentkezés. Most az volt, 
hogy bejelentkeztek, és abból természetes lemorzsolódás mindig volt, hiszen 
meghaltak, megszűntek vállalkozások, kizártuk őket, és új nem tudott jelentkezni. 
Ebből volt ez a fűrészfogszerű, tendenciózusan jelentkező változás. Ha a jövőben lesz 
lehetőség arra, több EU-s tagállamhoz hasonlóan, akkor talán ez az ingadozás meg 
fog szűnni, és egy növekedés, egy rendszeres növekedés tapasztalható lesz ezen a 
területen. Tehát nagyon fontos a támogatás, a gazdák erre reagálnak, nemcsak a pénz, 
amit kapnak vele, hanem az állam deklarációja is, hogy ezt fontosnak tartjuk, és ezért 
pénzt adunk hozzá, és nagyon fontos, hogy a különbség megfelelő legyen az egyéb, 
gyenge programoktól. 

Milyen változásokat látunk? Azt gondolom, az időm lassan elfutott, de 
szeretnénk, ha nem lenne bürokratikus. Az elmúlt támogatási rendszerben nagyon 
sok plusz előírást adtak a gazdák felé, míg korábban elég lett volna a két európai 
uniós jogszabály betartását elvárni, az Európai Unió nagyon sok tagállamában ez volt 
a gyakorlat, tehát többletek voltak, a többletek mindig olyan igényekkel jártak, 
amelyeket az ellenőrzés hatékonyságát vagy az intenzitását növelte. Van olyan 
biogazdánk, akiknél az öt év alatt hatszor voltak ellenőrizni a jogosultság igényét, 
pont ezekre a pontokra fókuszálva.  

Tehát nagyon jó lenne, ha egyszerűsödés lenne, és reméljük, hogy elég lesz ez, 
vagy lesz egy új európai uniós rendelet, amelyet Magyarország nagyon szeretne, ha 
nem úgy lenne, hogy meghirdették. Ebben a minisztérium föllépésével a szövetség 
nagyon elégedett, hiszen azokat a gátakat, amelyeket az új jogszabály jelentett volna, 
úgy tűnik, talán sikerül leépíteni a mi kezdeményezésünkre. 

Önálló programmá válik – ezt is tudjuk, nem fog versenyezni. A fő kérdés az, 
hogy lesz-e elég pénz benne, mert az a nagyon-nagyon fontos, hogy minden 
gazdálkodó, aki jelentkezik, hozzá tudjon jutni ezekhez a forrásokhoz. 

Nagy kérdés, hogy megszűnnek-e ezek a bóvli programok – elnézést az itteni 
kifejezésért –, tehát környezeti hozadékkal nem rendelkező, de pénzt elnyelő 
programok, és fognak-e versenyezni a biogazdálkodással vagy nem. Nagyon jók a 
támogatásmaximumok. Látható, hogy az európai uniós rendeletnek 900, 600 és 450 
eurós felső határai vannak. Az a kérdés, hogy mennyi lesz a hazai, mennyire közelíti 
meg. Két támogatási ciklussal ezelőtt olyan különbség volt a nyugati határon, hogy 
jobban megérte a gazdának beszállítani ingyen a termékét egy magyar feldolgozóhoz, 
mint a magyar gazdának eladni.  

A torzítás. Annyira tudja torzítani egy támogatási rendszerben való különbség 
a piacon való érvényesülést. Nagyon fontos lenne a felső határ közelébe menni, hogy 
kapcsolódjanak hozzá azok a támogatási lehetőségek, amelyek eddig is 
kapcsolódhattak volna, de valamiért nem kapcsolódtak. A szaktanácsadás, a minőségi 
rendszerekhez tartozás, az ökológiai termékek promóciója – államtitkár úrtól 
örömmel hallottuk, hogy mind a háromra forrást próbálnak szánni. Az előző 
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ciklusban olyan választ kaptunk a minisztériumtól a korábbi támogatási ciklus elején, 
hogy Magyarországnak nem érdeke ezeknek a finanszírozása. Nem tudjuk, hogy 
miért. 

Egyéb intézkedések kapcsolódhatnak, mert láttunk nagyon jókat. Elnök úr 
említette, például a biogazdák elővásárlási, elővételi joga benne van a kétharmados 
földtörvényben most, és most az első időszak, hogy elkezdtek vele élni is, vannak 
visszacsatolásaink, hogy bizony tudtak azért, mert ökogazdálkodást vállaltak és bent 
voltak a rendszerben, földekhez jutni. Voltak többletpontok fiatal gazdáknak, 
tanyaprogramnál, állattenyésztési telep korszerűsítésénél, különböző feldolgozási 
fejlesztéseknél. Tehát azt jelenti, hogy forráshoz juthattak a gazdák, a biogazdálkodást 
bevállalták, és ezt végre is hajtották. 

Ezek azok a fő kérdések és felvetések, amelyek a helyzettel és a támogatással 
kapcsolatosan bennem fölmerültek. 

Összefoglalnám a végén, hogy mik lennének az ökológiai gazdálkodók 
várakozásai az új támogatási rendszerben. A maximális összegek a területjellegű 
kifizetésekre, láttuk az előbb az euróban megkapott összegeket, minden igényt 
elégítsenek ki, a forrás legyen elég, kapjon támogatást az állattartás, a méhészet, a 
minőségi rendszerekre ígéretet kaptunk, a promócióra ígéretet kaptunk, a 
szaktanácsadásra ígéretet kaptunk. Többletpont az egyéb pályázatoknál, többletforrás 
az egyéb kifizetéseknél. Ennek ellenére szeressék őket a többi gazdák, ezt a végére 
tettem be, de ezt nem humornak szántam azért, mert ez lehetőség más gazdának. 
Amikor itt erről beszélünk, akkor soha nem arról beszélünk, akik bent vannak, hanem 
azokról, akiket vár ez a rendszer, és az új gazdák a konvencionális gazdákból fognak 
biogazdává válni, és szeretnénk, hogy ha ez az impulzus feléjük is eljutna. 

Sok jót hallottunk, de a paraszt azt szokta mondani, hogy egyszer örüljünk, a 
végén, ne menet közben, amikor vannak a különböző stádiumok. Reméljük, hogy 
most egy olyan támogatási rendszer fog jönni, amely a biogazdálkodást ilyen 
szempontból jobbá teszi. 

A növényvédő szerek. A Fenntartható fejlődés bizottsága kedvéért beraktam 
hátulra néhány képet, amelyet magyar biogazdaságból fotóztam, amely azt mutatja, 
hogy bizony egy nagyon-nagyon gazdag fenntartható életközösség alakul ki, olyan 
fajok vannak ezeken a fotókon, amiket egy iparszerű gazdálkodásban vagy vegyszeres 
gazdálkodásban nem lehet látni, nyugodtan járhatja végig a gazda. Az integráltnál 
előfordulnak azért, és lehet őket találni.  

Reméljük azt, hogy nem ilyen lámpa lesz a jövőben a biogazdálkodáson, és a 
Fenntartható fejlődés bizottsága segít abban, hogy tiszta, egyértelmű zöld legyen. 
Nem a biogazdák érdeke, hanem Magyarország érdeke, hogy amennyit csak lehet, 
bióban hozni, egészséges környezet meg egészséges táplálkozás a hazai 
fogyasztóknak, ez az a célkitűzés, amit a szövetség a munkájával szolgálni akar. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 

Kérdések, felvetések 

ELNÖK: Köszönöm szépen mindkettőjüknek a részletes előadást. Megnyitnánk 
a lehetőséget a kérdésekhez, hozzászólásokhoz az elhangzottakkal kapcsolatban. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben első körben nincs, akkor egy pár gondolatfelvetéssel 
átadnám a levezetést, hogy tudjak kérdést feltenni. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Elnök úré a szó. 



 26 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. A magam részéről 

még egyszer ismételten megköszönöm az előadást. Nézzék el nekem, hogy nagyon 
nehéz egy politikai testületben nem figyelembe venni olyan célokat és szempontokat, 
amelyek nyilvánvalóan aktuálpolitikához kapcsolódnak, tehát kérem, hogy ezt nézzék 
el, igyekszem teljes mértékben szakpolitikai kérdéseket feltenni.  

A magam részéről rendkívüli módon szívemen viselem a biogazdálkodás ügyét 
és az ökológiai gazdálkodás magyarországi elterjesztését, és miután nem szeretnék 
céltalanul és értelmetlenül kormánypártot támadni, ezért önöket kérem mint 
szakembereket, hogy akkor segítsenek nekem abban, hogy önök szerint elegendők-e a 
kormányzati törekvések abba az irányba, hogy Magyarországon a biogazdálkodás 
elterjedjen. Egyáltalán kíváncsi lennék arra a véleményükre, hogy önök szerint 
Magyarország össztermőterületére mi lenne az ideális biogazdálkodási mennyiség, 
arány, önök szerint mit kellene elérni. Tehát ha most beszélünk 130 ezer hektárról, 
140 ezer hektárról, akkor mi lenne az az ideális, ami önök szerint, szakemberként 
szükséges lenne ahhoz, hogy a jelenlegi piaci igényeket részben ki lehessen elégíteni 
normálisan? A hazai élelmiszerben, aki vásárol bioboltokban, az tudja, hogy nagyon 
nagy arányban vannak nem magyar termékek az összes termékkínálatban. Illetve arra 
lennék kíváncsi, hogy az önök véleménye szerint mi kell az önök által ideálisnak mért 
arány eléréséhez. 

Ugyanígy kíváncsi lennék arra, hogy a jelenlegi kormányzati intézkedéseket és 
financiális törekvéseket elégségesnek tartják-e ehhez a célhoz, tehát önök meg 
vannak-e elégedve a jelenlegi lehetőségekkel, vagy látnak még olyan hiányterületeket, 
amiben kellene nekem, mondjuk, lobbizni vagy síkra szállni a parlamentben vagy 
bizottsági szinten azért, hogy ezek a gazdálkodási lehetőségek jobbak legyenek. 

Ugyanúgy megkérdezem arról önöket, ha nem veszik ezt zokon, hogy mi a 
véleményük arról, elhangzott itt a kezdő előadásokban, hogy a legtöbb esetben 300 
hektár alatti üzemméretekben gazdálkodnak biotermelők. Én Jász-Nagykun-Szolnok 
megye déli részén lakom. A közeli településen ismerek olyan családot, ahol apuka, 
anyuka, gyermek biogazdálkodik együtt 2700 hektáron, példaértékű, amit csináltak a 
biogazdálkodásért, de ugyanakkor semmiképpen nem tekinteném egy kis családi 
méretnek ezt a 2500-2700 hektáros nagyságrendet, még akkor sem, ha, mondjuk, 
szálloda kapcsolódik hozzá, ami – mint mondottam – példaértékű, de azért ez nem az 
az üzemméret, mint amiről itt beszélni tetszettek.  

Arra vagyok kíváncsi, hogy ha mindezeknek a birtokstruktúrában lehet 
valamilyen ütemtervet, stratégiát szánni, hogy akkor mi lenne az ideális üzemméret 
az önök véleménye szerint. Azt látjuk, hogy a 2700 hektáros biogazdálkodó sikeres, 
boldogul, malmot nyit, bioboltot nyit, szállodát nyit. Másutt meg mindenfelé azt 
hallani, magam is részben méhészkedem is, és nagyon sok bioméhész azt mondja, 
hogy nem éri meg a minősíttetést megcsinálnia, mert nem jár neki pluszhozadék, 
értékesítésben nem jut piaci előnyhöz azáltal, ha bioterméket állít elő. Tehát kíváncsi 
vagyok erre a véleményükre. 

Ugyanígy kíváncsi vagyok, főleg, ha így kiderült, mondtam, hogy sok céljával 
egyetértek ennek az akciótervnek, hogy önök aktívan részt vettek ennek a 
kialakításában, hogy nagyon-nagyon sok humán kapacitásfejlesztési cél van ebben az 
akciótervben, nagyon-nagyon sok képzés, tudásátadás, piaci szemléletformálás, hogy 
azt milyen intézményrendszer látja el, hogy csinálja. Tehát hol van Magyarországon 
akár a kormányzatnak, akár a civil társadalomnak olyan intézményrendszere, amely 
ezt meg akarja csinálni? 

Azt láttuk, zöldmozgalomból jövök, hogy nagyon-nagyon fontos szerte a 
zöldmozgalomban az, hogy volt egy ilyen végvárrendszer, amely területenként 
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elvégzett valamilyen társadalmi feladatot és célkitűzést. Az ilyen jellegű zászlóshajója 
a biogazdálkodásnak, mint amilyen például Kishantos volt, nem mondhatni azt, hogy 
kormányzati támogatással tudja folytatni a tevékenységét, holott nagyon sok olyan 
akció van, amiben az ilyeneknek lenne döntő szerepe. Hogy látják ennek az 
intézményrendszerét? Megvan az önök szervezetének az a szervezeti struktúrája, hogy 
vidéken, területenként főállású emberek csak azért dolgozzanak, hogy ebben 
előrehaladás legyen, vagy látják-e azt, hogy a kormányzatnak megvan az 
intézményrendszere arra, hogy ezek a cselekvési tervben megfogalmazottak 
alkalmasak arra, hogy az akcióterv céljait kitűzzék? 

Nagyon röviden, ha ezekre a kérdésekre reagálnának, azt megköszönném. 
Köszönöm szépen, alelnök úr. 
 
ELNÖK: Visszaadom az elnökség lehetőségét Sallai úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Nem tudom, összevárjunk-e kérdéseket. Vagy 

van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nem merül fel kérdés, akkor megköszönöm, ha 
röviden tetszenek reagálni. 

 

Czeller Gábor válaszai 

CZELLER GÁBOR elnök (Magyar Biokultúra Szövetség): Pár mondattal az első 
kérdésre, hogy mekkora lenne az az ideális terület. Én 22 éve vagyok biogazdálkodó, 
támogatás nélkül, és nagyon sokszor hallottam ezt a 300 ezres számot, ezelőtt 11 
évvel. A 300 ezer hektár véleményem szerint mindenképpen elvárható, és meg is 
lehetne csinálni. Az ideális területnövekedést nem biztos, hogy csak a támogatás 
szemszögéből kell nézni, ez egy eléggé összefüggő és komplex feladat lenne, ami adott 
esetben tárcaközi feladat is lenne. Gondolok itt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumára, és ha már a közétkeztetést említettük, akkor magára a 
közétkeztetésre.  

Péter említette, azt hiszem, az egyik dián az van, hogy a 120 ezer hektáron 
megtermelt árunak 80 százaléka alapanyagként kerül ki az országból. Úgy gondolom, 
ha valamilyen módon a belső felvevőpiacot növelni tudnánk, véleményem szerint ezt 
a legegyszerűbben és leghatékonyabban kormányzati segítséggel a közétkeztetésben 
lehetne megtenni, akkor a terület, a 300 ezer hektáros terület mindenképp 
elképzelhető. Ha arra várunk, hogy ez a 300 ezer hektár meglegyen, és az itt 
megtermelt árut majd valahova elhelyezzük, és erre nincs koncepció, akkor nem 
tartom realitásnak a 300 ezer hektárt. 

A financiális dolgokra, hogy elég-e a támogatás vagy nem. A támogatás soha 
nem elég. A támogatás elosztása és a nagysága közt nagyon fontos, hogy különbséget 
tegyünk. Itt már említettem, hogy nem biztos, hogy csak a top-up támogatási 
rendszeren belül vagy top-uphoz hasonló támogatási rendszeren belül kellene 
gondolkodnunk, és visszacsatolok ezzel az első kérdésre, hanem ha nem csak magát a 
gazdálkodót és a gazdaságot támogatnánk, hanem valamilyen szinten a felhasználót 
is, tehát aki Magyarországon ezt megpróbálja akár egy óvodába, akár egy kórházba, 
akár egy iskolába vagy akárhova bevezetni, akkor én úgy gondolom, hogy egy más 
támogatási forma is kellene ehhez.  

Persze nagyon szép szám ez a 60 milliárd forint, amit itt hallottunk, az 
előzőekhez képest mindenképpen, de ha azt nézzük, hogy a támogatás intenzitása, 
tehát a 60 milliárd forint hogy költhető el, milyen kockázatot kell vállalni egy termék 
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előállításához egy ökológiai termelőnek vagy akár egy másik, konvencionális vagy a 
konvencionális gazdasághoz közelítő termelőnek, akkor a támogatás mértéke nem 
biztos, hogy így elég lesz. Én úgy gondolom, és miután gazda vagyok, nagyon jól 
tudom, hogy a termelés hogy működik, kockázata az ökológiai gazdálkodásban nincs 
arányban, illetve jelenleg még nem tudom, milyen lesz az új, de biztos, hogy nem lesz 
arányban a támogatás mértékével, így remélem, hogy az államtitkár úr komolyan 
gondolta, és a kormányzat komolyan gondolta, hogy amikor a támogatás 
feltételrendszerét összeállítjuk, akkor a civil szervezetek véleményét, illetve a gazdák 
véleményét is kikérik. 

Egy biztos, hogy előrelépés történik a 60 milliárddal. Remélem, hogy ez 
megfelelő alapot nyújt arra, hogy nőjön ez a terület. 

A 2700 hektáron gazdálkodók közül vannak nagygazdaságok is, ezt az 
ellenőrző szervezet alapján Péter jobban tudja, de máig is állítom, és ez fixa ideám, 
hogy ezt a típusú gazdálkodást istenigazából hatékonyan, istenigazából átláthatóan és 
– nem találok jobb szót – a köz számára hihetővé tevően olyan 300 hektáron, tehát 0-
300 hektár között lehet végezni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ennél nagyobb 
területeken, én is ismerek személyesen nagyon nagy gazdaságokat, több ezer hektáros 
és több száz hektáros gazdaságokat. 

A képzés, mint Péter említette, részben beépült a felsőoktatási intézmények 
képzési rendszerébe, illetve a szaktanácsadási részt, ha én jól gondolom, 
megállapodásunk alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szaktanácsadói 
rendszerén próbáljuk érvényesíteni. Egyébiránt a szövetségnek pénze, tehát anyagi 
lehetőségei nincsenek arra, hogy önállóan tudja finanszírozni ezt a szaktanácsadási 
rendszert. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan állami szervek, ami mögé pénz, 
paripa, fegyver is van téve, és az együttműködés alapján ezt meg tudjuk oldani. 
Személyeket természetesen tudunk javasolni minden további nélkül, akik tagjai a 
szövetség tagszervezeteinek, vagy önállóan.  

Mit nem említettem még? Kishantost. Megpróbálok nagyon diplomatikusan 
fogalmazni. Kishantos ügye nem abba az irányba mutatott, ezt el kell mondanunk, 
hogy itt az ökológiai gazdálkodást mindenáron fejlesztjük és mellszélességgel 
támogatjuk. De úgy gondolom, hogy magát mint egy eseményt nem lehet kiragadni és 
általánossá tenni. Nyilvánvalóan azt a lehetőséget, hogy ez a terület ökológiai 
gazdálkodásban maradjon, hatékonyabban meg lehetett volna oldani a kormányzati 
oldalról. Úgy gondolom, hogy miután ez már lefutottnak látszik, talán rossz szót 
használok, így utólag azt mondhatom, hogy nem igazán segítette azt a propagandát, 
amit a kormány próbál az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséről a külvilág felé nyújtani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Roszik úr, bármivel kiegészíti? 
 

Dr. Roszik Péter válaszai 

DR. ROSZIK PÉTER alelnök (Magyar Biokultúra Szövetség): Azt biztosan 
tudom mondani az utolsóra, hogy nagy veszteség a magyar biogazdálkodásnak 
Kishantos elvesztése és a biogazdálkodásba átállított területek státuszának az 
elvesztése, a 20 éves gazdálkodás azért már tendenciák értékelésére is alkalmas. 
Vannak máshol is ilyen területek, de ilyen összefogottan, összerendezetten fölépített, 
sokféle növénykultúrával fölépített nem sok van ilyen úttal, úgyhogy ezt 
mindenféleképpen úgy érzem. Mi a szövetséggel annak idején nem kapcsolódtunk 
bele ezekbe a politikai harcokba, de a szövetség nevében kértük a miniszter urat, hogy 
ha lát rá lehetőséget, akkor vagy az egészet, vagy egy részét a biogazdálkodás 
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körülményei között bent tartsák, de sajnos úgy tűnik, hogy ez nem így lett. Kár érte, 
ezt nyugodtan lehet mondani. 

Egyebekben még csak a méretekkel összefüggésben. 100 hektár az átlagos 
birtokméret a magyar biogazdálkodásban. Ebben vannak még a nagyobbak is, mint 
amit az elnök úr említett, de vannak bizony olyanok, akik 6000 négyzetméteren, jó 
pár hektárral az egész életüket le tudják rendezni, azzal, hogy a biogazdálkodást 
színvonalasan, igényes növényekkel, nagy hozzáértéssel teszik, és azzal is, hogy 
vannak olyan nagyobb területek is, amelyek azt gondolom, hogy lényegesen 
nagyobbak, mint amit a biogazdálkodásnál optimálisnál tartunk, de azért mégis azt 
kell mondjam, hogy a családi gazdaságok gazdálkodási formája a kisméretűeknél. 

A Magyar Biokultúra Szövetség a földforgalmi törvény előkészítése során is 
aktív volt, és jó pár olyan előterjesztés bekerült a földtörvénybe, az elővásárlás, az 
előbérleti jog is, amit mi indítványoztunk. Mindenesetre azt azért adósságnak 
tekintjük még, hogy az alulról fölfelé való építkezés nem került be, tehát a kicsik 
erősödése, életképessége és annak a révén feljuttatása, ez egyébként a 
biogazdálkodásnak ilyen módon közvetetten is kedvezne. Úgyhogy ha a 
földtörvényhez hozzá fognak nyúlni, akkor lesznek olyan indítványaink, amelyek a 
családi gazdaságok megerősödését és a kicsik erősödését hozzák magukkal, mert azt 
tapasztaljuk vagy azt látjuk, hogy a nagyok, akik sokfelé szomszédosak, azok tudják 
elvinni a kis területeket is, és szolidaritás nem létezik, hogy valakinek az igényéről 
lemondjanak azért, mert hogy nekik még kellene a megélhetéshez. Tehát ez az 
értékesítési szempont nem került meghallgatásra javaslatként, de nagyon-nagyon jó 
lenne, ha a módosításkor bekerülne. 

Teljesen elégedettek nem vagyunk, azért össze kellene hasonlítani a 
kormányzati intézkedéseket: ahhoz képest, ami lehetne, nem vagyunk elégedettek, 
ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest meg sokkal jobb a helyzet, legalábbis jobbak 
a kilátások. A korábbi időszakokban, a támogatási ciklus elején a biogazdálkodást 
kifejezetten ellenségeskedésként kezelték, nem is akartak biogazdálkodási támogatást 
hirdetni, hanem biojellegű támogatás volt, hosszú időn keresztül a támogatási 
programokban, társadalmi vitával sikerült visszavinni. Ahhoz képest úgy érezzük, 
hogy tesznek lépéseket, de nem tesznek annyit, amennyit még lehetne. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésre:) Bencsik János alelnök úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget. Visszatérnék az előző 

napirend során általam elmondottakhoz, hogy én fontosnak tartanám azt, hogy a 
bizottság kapjon tájékoztatást a Földművelésügyi Minisztériumtól, hogy a Szabó 
Marcell szószólóhelyettes úr által megfogalmazott intézkedési tervre vonatkozó 
feladatok milyen stádiumban vannak a tárcánál, elkészült-e az intézkedési terv. Ez 
azért fontos, hogy az ökológiailag hasznosított területek, állami tulajdonban lévő 
területek esetében a továbbiakban ne fordulhasson elő olyan, hogy nem ökológiai 
gazdálkodási feltételekkel kerülnek meghirdetésre, és ez a szempont nem kerül 
figyelembevételre. Ez nem javítja, tehát az ilyen esetek nem javítják az ökológiai 
gazdálkodásba bevont földterületek arányát a teljes mezőgazdasági területhez képest. 

Én nagyon örülök annak, hogy Czeller elnök úr kiemelte azt, hogy a 
közétkeztetés területén van érdemi növekedési lehetőség. Magam is így látom, ezért is 
vetettem föl az előző hozzászólásomban. Ez az új közétkeztetési rendelet, amely egy jó 
irány megítélésem szerint, de a belső tartalmában nem feltétlenül a legjobb 
megoldások körvonalazódnak benne, ezért is javasoltuk a bevezetés elhalasztását, 
részletes körbejárását és fokozatos bevezetését, mondjuk, a bölcsődei főzőkonyhákon 
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keresztül, ahol helyben van a főzőkonyha a legtöbb esetben, hogy nézzük meg, hogy 
az ökológiai gazdálkodás, a biogazdálkodás milyen mértékben vonható be és tehető 
oda a termelés, a termelvények, az alapanyagok előállításánál, annak érdekében, hogy 
bizonyítottan egészséges, jó minőségű alapanyagok kerüljenek be, mert a 
népegészségügyi célokat csak ez szolgálhatja. 

Végeztek próbaszámításokat, egy középváros esetében, egy 70-80 ezres város 
vagy kerület esetében a rendelet jelenlegi formában történő bevezetése milyen 
többletköltségekkel járna. Egy ekkora önkormányzat esetében plusz 250-300 millió 
forintról van szó. Ha nem tesszük mögé a helyi gazdaságfejlesztési szempontokat, és 
marad a közétkeztetés jelenlegi, megítélésem szerint torz piaci háttere, akkor ez a 
többletráfordítás nem feltétlenül az egészségesebb menzára kerülő étel irányába fog 
hatni, és kifejezetten nem a helyi, vidéki gazdálkodási és megélhetési feltételek 
javítása irányába, hanem a köztes szereplők fogják ennek a hasznát elvinni, ami közjó 
és társadalmi hasznosulás szempontjából egyáltalán nem mutatkozik optimális 
lehetőségnek. 

Nekem az lenne itt a kérésem a Biokultúra Szövetség irányában, hogy abban 
tudnának-e segítséget nyújtani, hogy egy ilyen műhelymunkában az ökológiai, 
biogazdálkodásban érintettek szemüvegén keresztül tennének javaslatot, hogy hogyan 
lehetne a közétkeztetésbe a jelenleginél sokkal markánsabb módon bekapcsolni az 
agrikultúrának ezt a szegmensét. 

Lenne végül egy kérdésem. Abban is egyetértünk szerintem itt is és szakmai 
berkekben is, hogy minőségi mezőgazdasági termelés, alapanyag-előállítás nélkül 
nincs minőségi gasztronómia. Magyarország számára a turizmus és a nemzetközi 
turizmus egy kitörési pont. Látjuk azt, hogy mennyi turista van itt Budapesten. Hála 
istennek, azért az itteni fejlesztések, magának a belvárosnak a rendbetétele is még 
inkább vonzóvá tették. Vannak jó éttermeink, amelyeket keresnek, fizetőképes 
kereslet is megnyilvánul irányukba. Ugyanakkor visszatérő probléma, legutóbb 
ugyanebben a teremben a Gazdasági bizottság Gasztronómiai albizottságában 
dolgoztunk, akkor éppen a magyar borok piacra jutási lehetőségeit nézegettük, de itt 
volt a Gasztronómiai Szövetség vezetése is, és nagyon egyértelműen, nagyon 
világosan rögzítették, hogy nem tudják maradéktalanul beszerezni Magyarországról a 
minőségi alapanyagot, de olyan is előfordul, hogy Magyarországon ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás keretében előállított termelvények először megjárják Közép-
Európát, drágábban kerülnek vissza Magyarországra és kerülnek be azokba a top 
éttermekbe, ahol utána a megfelelő hozzáadott értékkel kiváló minőségi szolgáltatást 
tudnak belőle előállítani. 

Az én kérdésem az, hogy hogyan látják, hogyan látjátok azt, hogy a hazai 
ökológiai gazdálkodók hogyan tudnának megfelelni annak, illetve hogyan lehetne 
sokkal szorosabbá tenni a minőségi gasztronómiai szolgáltatást nyújtó vendéglátó 
egységek, vállalkozások irányába. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mielőtt válaszadásra adnék szót, 

alelnök úr, hadd tegyek már föl egy tisztázó kérdést, ugyanis az előzőekben a Kis 
Miklós Zsolt államtitkár úrhoz fűzött kérdésekben konkrétan szó esett a nemzeti 
parkok területeinek a részbeni elvesztéséről is, amire különböző sajtóhírek vannak. 
Mondta Kis Miklós Zsolt, hogy nem igazán tud erről konkrét információkat. Ez azért 
van, hogy nem tud róla információkat, mert heves tiltakozásom mellett a parlament 
átalakította a Birtokpolitikai Tanácsot úgy, hogy gyakorlatilag kivonta az összes 
társtárcát, és csak az FM delegál tagokat. Idén szeptemberben tárgyaltuk ezt. Emiatt 
van az, hogy gyakorlatilag nem is kell már tudnia senki másnak semmit, mert Fazekas 
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Sándor miniszter úr Bitay államtitkár urat nevezte meg a Birtokpolitikai Tanács 
vezetőjének, és emiatt van az, hogy az állami földekkel kapcsolatos rendelkezés 
részében most már eléggé információktól el vagyunk zárva, hogy tudjunk bármit is. 

Az lenne a kérdésem, alelnök úr, hogy akár a most elhangzottakat, azt, amit 
nagyon-nagyon támogatandónak és pozitívnak élek meg, hogy ajánlásokat 
fogalmazzon meg a Fenntartható fejlődés bizottsága akár a kormány különböző 
tárcáinak ezen lehetőségek elterjesztésére, a közétkeztetésben a bioélelmiszerek 
mennyiségének növelésére, akár a Birtokpolitikai Tanács részére a nem 
biogazdálkodásba, de természetvédelmi célú gazdálkodásba bevont területekkel 
kapcsolatban, nem látja-e annak a lehetőségét, hogy a természeti erőforrások 
fenntartható használatát, megvalósítását célzó albizottság keretében egy ülésen 
esetleg erre sor kerüljön, mert az albizottság elnökeként lenne mód erre, hogy alelnök 
úr összehívja. Akkor részben egy műhelymunkában szűkebb keretek között lenne arra 
lehetőség, hogy ilyen jellegű ajánlásokat terjesszünk a teljes bizottság elé. Mi a 
véleménye erről, hogy ezt a munkamódszert nem lehet esetleg hatékonyabb, mint a 
jelen keretek között? 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Megítélésem szerint igen, tehát itt többször 

elhangzott a főbizottság ülésén többünk részéről, Turi-Kovács alelnök úr részéről is, 
hogy ezeket a szakmai kérdéseket célszerű nemcsak albizottsági, hanem akár nagyobb 
szakmai nyilvánosság előtti körben megvitatni. Ezért kezdeményeztem én magam is, 
hogy kerüljön föl az őszi üléstervünkbe önálló napirendi pontként, önálló ülés 
keretében ennek a kérdéskörnek a megvitatása.  

Én magam is célszerűnek tartom azt, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg, 
fogadjunk el. Az ajánlások a figyelem felkeltésére jók, szakmai iránymutatás 
szempontjából is jók. Sokkal célszerűbbnek tartom ilyen formában kezelni a bizottság 
által fontosnak tartott kérdéseket, mint egyszerű, hogy mondjam, tehát ilyen politikai 
performansz vagy petárdapufogtatás keretében. Azért annak olyan nagyon nagy 
hozadéka nincs. Ha ilyen kulturált hangnemben és körülmények között vitatjuk meg 
ezeket a kérdéseket, lehetőséget és időt számunk arra akár albizottsági keretekben, 
hogy akkor megfogalmazzuk magának az ajánlásnak a tartalmát és szövegszerűségét 
is, én azt gondolom, hogy ez egy járható út. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelettel kérek elnézést Varga Gábor 

képviselőtársamtól, rosszul mondtam az érintett albizottság vezetését, bocsánatot 
kérek.  

Nem kívánom ezt megszavaztatni, de ha lehet egy ilyen kérésünk, akkor lehet, 
hogy az albizottság összehívásával akár a nemzeti parkok földelvételéről jó lenne, ha 
szó esne, és tennénk esetleg egy udvarias jelzést a kormányzat felé, hogy jó lenne, ha 
fenntartaná a nemzeti parkok vagyonkezelésében lévő területeket, akár pedig itt a 
bioélelmiszerek szélesebb körű népszerűsítésével kapcsolatos törekvésekben. Ha 
megvan ez a kormánypárti törekvés, akkor lehet, hogy szerencsés lenne, ha tennénk 
ilyen jellegű kezdeményezést. 

Válaszadásra megadnám még a szót. 
 
CZELLER SÁNDOR elnök (Magyar Biokultúra Szövetség): Köszönjük a 

kérdést. Közétkeztetésben az együttműködés abszolút reális. Mi felméréseket 
végeztünk a régi időszakban is, régi években, együttműködtünk különböző iskolákkal, 
óvodákkal, a védőnői hálózattal, tehát ez mind megoldható lenne. De ha csak így 
beszélgetünk róla, és a kormányzat is csak így beszélget róla, akkor soha nem fog 
megoldódni. Tehát tettek kellenek, a tettekhez forrás kell. Először is tett meg forrás. 
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Tehát az akarat részünkről megvan, forrást kell biztosítani, nem a gazdának, hanem 
annak a közétkeztetőnek. 

Az alelnök úr által még az előző hozzászólásában mondott közmunkaprogram 
egy tökéletes lehetőség lenne azokban a településekben, ahol még van konyha, és nem 
úgy hozzák 50 kilométerről az élelmiszert. Cél lenne az, hogy legyen konyha úgy, mint 
amikor én voltam óvodás, mondjuk, negyvenvalahány éve. Ez mind megoldható lenne 
a közmunkaprogramban, már csak azért is, mert a Szent István Egyetem most nyert 
egy pályázatot, akik előadást fognak tartani december 13-án a biokultúra tudományos 
napon a MOM Parkban, ahova szeretettel meghívok mindenkit, pontosan a 
közmunkaprogram vezetőinek tudnak képzést biztosítani az ökológiai gazdálkodás 
szempontjából. Tehát egyáltalán a fogalmakat tisztázni, hogy mit hogy lehet 
megcsinálni. És erre tényleg nem túl sok forrás kell, mert alapvetően már a 
földterület, a munkaerő biztosított, elég nagy forrás az, hogy az állam fizeti ezeket az 
embereket, úgy gondolom, hogy ennél több már csak az akarat kell meg egy kis 
képzés. Biztos vagyok benne, hogy ebben óriási lehetőségek vannak. 

Természetesen nem úgy, hogy egy-egy településen, bocsánat megint a 
kifejezésért, mondom, gazdaember vagyok, ezért néha olyan szavakat is használunk, 
tehát nem látványpékségeket kell létrehozni, hanem tényleg effektív munkát, nem egy 
településen, két településen, három településen, hanem egy adott régióban, ha már 
van nyolc-tíz ilyen település, az példaértékű lesz, nem beszélve arról, ha ezt összekötik 
az Emberi Erőforrás Minisztériumával, vagy nem tudom, hogy hol vannak 
nyilvántartva azok az adatok, hogy egy-egy településen vagy egy-egy korosztályban 
milyen gyógyszerféleségekből mennyit fogyaszt valaki. Ezt azért mondom, mert 
voltak olyan felmérések a Lajtától nyugatra, akár Ausztriában, akár az Egyesült 
Királyságban, Németországban, ahol a közétkeztetési programban bent volt az 
ökológiai termék, nem kötelező jelleggel, hanem alternatív jelleggel, és megfelelő, 
nem egy maximális árréssel, tehát ne gondoljon senki a piaci szintre. Ez egy hosszú 
távú program volt, hosszú távú adatgyűjtés, és hat év után kiderült, hogy az így étkező 
általános iskolások – általában óvoda és általános iskola – jóval kevesebb allergén 
gyógyszert kellett hogy vásároljanak, sokkal stressztűrőbbek voltak. Tehát ennek 
vannak olyan hozadékai, amelyek nem négy év alatt jönnek, hanem hat-hét év alatt. 
Tehát ezt is figyelembe kellene venni. Mindenképpen szeretnénk, ha a bizottság 
fölajánlja, együttműködni a közétkeztetés szempontjából. 

A turizmusnál valóban ez óriási lehetőség. A legnagyobb probléma az 
alapanyagban a folyamatosság, sajnos. Nagyon-nagyon jó minőségű alapanyagok 
vannak húskészítményben, főleg a hús és tej, tehát az állati termékre gondolok, csak 
nem folyamatos. Tudok olyan szállodát, illetve szállodaláncot, amelyek vásárolnak 
ökogazdáktól, de amikor nincs meg neki ez a marhahústerméke, akkor kimegy Bécsbe 
és megveszi onnan, vagy kimegy éppen Franciaországba. Tehát ha a folyamatosságot 
tudnánk biztosítani szintén a támogatással, satöbbi, a több gazdasággal és az 
állattartás fejlesztésével, ami elengedhetetlen, az ökogazdálkodással függ össze, akkor 
mindenképpen ebben óriási fantázia van.  

A növényi termékeknél ez úgy működik valóban, ahogy alelnök úr mondta. Én 
is Nyugat-Európába szállítok, és volt, amikor Ausztriából egy meg nem nevezett 
áruházláncon keresztül, de visszajött a liszt az én búzámból, és a termelő egy ilyen 
osztrák-magyar kooperáció volt, aminek semmi köze nem volt az én nevemhez. De 
ilyen van, ez így működik sajnos. A beruházásokban, beruházástámogatásokban 
előnyt fog élvezni a pontrendszerben úgy, ahogy államtitkár úr mondta, hogy ha 
valaki ökológiai terméket kíván elsősorban feldolgozni, az mindenképp segít. Egyik 
szegmense ennek az előrelépésnek.  

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, kiegészíti? 
 
DR. ROSZIK PÉTER alelnök (Magyar Biokultúra Szövetség): Csak annyi, hogy 

a Biokontroll vezetője vagyok, nem csak a Biokultúra Szövetség alelnöke, és gyakran 
látjuk ezt a jelenséget, hogy az alapanyag kimegy, és a feldolgozott termék meg 
visszaérkezik nagyon jó minőségben, sokszor saját magunkat vásároljuk vissza úgy, 
hogy a hozzáadott érték nem itt marad. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, amit a 
biogazdálkodás fejlesztése szempontjából elnök úr a végén mondott, hogy a 
feldolgozásnak van lehetősége.  

Mivel Bartos képviselő hölgy említette, hogy a fogyasztói tájékoztatásnál mi 
van, ezek lennének a fontos szempontok, amelyeket el tudnánk mondani akár a 
beltartalmi értékekről. Most a fenntarthatóság szempontjairól készültünk alapvetően, 
de a biotermékek nagyon-nagyon sok mindent föl tudnak mutatni egy konvencionális 
termékhez képest. Az Európai Közösségben a múlt évben vagy két évvel ezelőtt olyan 
almát találtak, hogy egy almában negyvenkét féle hatóanyag volt, növényvédőszer-
maradék. Nyilvántartott statisztikákban nagyon sokban van 8-10-12. Azoknak a 
kombinációjának a hatása beláthatatlan.  

Rengeteg olyan előny van, a Biokultúra Szövetség megpróbál hangsúlyt 
fektetni arra, hogy ezt az információt eljuttassa a fogyasztókhoz, és ezért a promóciós 
támogatás, amit államtitkár úr kilátásba helyezett, nagyon fontos lenne, és arra 
kellene felhasználni. Nyugat-Európában látjuk, hogy ott igazából ez úgy megy, hogy 
egy ilyen push-pull rendszer: a támogatás a termelőknek szól, a másik oldalon van 
egy kereslet generálása akár a közétkeztetésben, a boltokban, egészségtudatos 
fogyasztónak. Annak az eredménye az a látványos fejlődés, amit látunk, mondjuk, 
Dániában, hogy most már 10 százalék fölött van a biotermékek fogyasztása. Ott 
például kifejezetten a közétkeztetés volt ennek a motorja. Azt hiszem, hogy ez nagyon 
nagy tennivalója még a biokultúrának, hogy ebben előrelépjen, de remélem, hogy 
kapunk hozzá olyan muníciót, amely ezt lehetővé fogja tenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Annyit hadd mondjak el, hogy nagyon 

örülök a kormánypárti támogatásnak a témához. Nagyon örülnék neki, ha ennek 
látható eredménye is lenne. Azon a bizottsági ülésen, mikor az őshonos magyar 
állatfajták tenyésztőivel találkoztunk, sajnos kormánypárti képviselő nem jelent meg, 
akkor a szervezetek képviselőinek a kérésére én több levelet intéztem Magyarország 
köztársaságának elnökéhez, leveleket intéztem különböző külképviseletekhez, a 
Külügyminisztériumhoz, hogy mind a diplomáciában, mind pedig általában a 
protokollfogadásokon legyen lehetőség arra, hogy minél nagyobb arányban 
szerepeljenek magyar őshonos fajtákból, helyi termékekből készített élelmiszerek. 
Nyilvánvalóan más kérdéseket is felvetettem, például azt, hogy magyar honos fajták 
legyenek belügyminisztériumi alkalmazásban az idegen sportlovakkal szemben, meg 
ehhez hasonló kérdéseket. Ennek a mérsékelt udvarias fogadtatásán kívül más 
hathatós eredménye nem volt. Emiatt nagyon örülnék, ha a kormánypárti képviselők 
támogatnák azt, hogy akár az ellenzéki politikusok kihagyásával ilyen irányú 
törekvésekkel esetleg a kormányzati szándékot javítani igyekezzenek.  

Lassan a bizottsági ülési időkeretünk vége felé közeledünk. A bizottság tagjait 
kérdezem meg, hogy van-e még a tagok részéről kérdés. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor két külső szakértő van jelen, aki szeretne szót kérni, a bizottság esetében 
ezt meg kell szavaztatnom. Kérem a bizottságot, hogy támogatásával jelezze már, 
hogy külső szakértő tehet fel kérdést és hozzászólást. Kérem, hogy aki ezt támogatja, 
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kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag elfogadta a bizottság.  

Ács Sándorné kért szót. Hadd kérjem már meg, hogy a mikrofonba, ha lehetne, 
a jegyzőkönyvvezetés szempontjából. 

 
ÁCS SÁNDORNÉ (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Elsősorban nem a kishantosi ügyben szeretnék beszélni, bár gondolom, mindenki 
ismeri, hogy ennek a Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak vagyok az egyik 
vezetője. 

Fontosabbnak tartom, hogy a mai témához úgy szóljak hozzá, mint az IFOAM 
európai uniós munkacsoportjának magyar tagja. Ebben a szervezetben én a magyar 
bioszervezeti tagokat képviselem. Ez az IFOAM a biogazdálkodók világszervezete, és 
ez az európai uniós munkacsoport, amiben én részt veszek. Itt az üléseken és a 
konferenciákon lehetőségünk van az összes európai országból információkat szerezni, 
és egy olyan tendencia mutatkozik, amit feltétlenül szeretnék ezzel a bizottsággal, 
ezzel a körrel megosztani. 

Hihetetlen lendületet vett Európában a kereslet a biotermékek iránt. Ezt két 
példával tudom alátámasztani. Svédországban az elmúlt évben, tehát 2013-ban 30 
százalékkal nőtt a biotermékek iránti kereslet, Dániában pedig, ahol már eleve magas 
volt, 6 százalékkal nőtt. Az összes európai ország erről számol be. Ez a tendencia 
felkeltette a befektetők ésa  különböző érdekkörök figyelmét. Szeretném jelezni, hogy 
fontos jelzésnek tartom azt, hogy nemrég megjelent egy interjú Raskó Györggyel, és 
kiemelten a biogazdálkodást, bioterméket említi mint a jövő egyik lehetőségét. Ezek a 
tendenciák az én megítélésem szerint megmozgatták a fantáziáját azoknak a 
köröknek, amelyek nyilván mindenből, ami csak felmerül lehetőségként, profitálni 
akarnak, hazai és külföldi csoportoké, és ilyen összefüggést látok a nemzeti parkok 
körüli spekuláció és ennek a folyamatnak a látható jelenléte között. Erre szeretném 
felhívni a figyelmüket. 

Azt gondolom, hogy mindenféle magyarázatok lehetségesek arra, hogy miért 
nem kaphat támogatást az ökológiai gazdálkodó az AKG kereteiben 2015-ben, de a 
legvalószínűbb magyarázat, hogy a jelenlegi szereplőket így lehet a legkönnyebben 
elgyengíteni, padlóra tenni, esetleg kiszorítani a pályáról. Én úgy látom, hogy itt új 
szereplők fognak megjelenni, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak hazai 
köröket látok ezen a pályán. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erre mindenkinek, aki 
szívén viseli a magyar biogazdálkodás sorsát és Magyarország érdekeit, valós 
érdekeit, erre a folyamatra oda kell figyelni. 

A másik nagyon lényeges dolog, amit örömmel hallottam, és nagyon hálás 
vagyok azért, hogy ilyen világosan, értelmesen, direktben elhangzott ez a kérdés, hogy 
mit kellene tenni azért, hogy fejlődjön a magyarországi biogazdálkodás. Én azt 
gondolom, hogy nagyon egyszerű a válasz: egy valós politikai akaratra van szükség, 
mert minden egyéb esetben nincs esély. Azt szeretném hangsúlyozni, bár valószínűleg 
elhangzott többször is a szakelőadók részéről, hogy Magyarországnak nagyon jók az 
adottságai a biogazdálkodásra, jobbak, mint nagyon sok nyugat-európai országnak, és 
ezzel mindezidáig az elmúlt kormányok idején egyöntetű módon nem tudott élni 
Magyarország, mert itt a háttérben mindig sajátságos érdekvonalak akadályozták a 
fejlődést. 

Roszik Péter előadásában pontosan látható volt az, hogy egy rendkívül 
bonyolult és szinte mindenkit visszatartó, bonyolult szabályozás az egyik ok, és most 
itt a másik ok, az pedig a támogatások elmaradása. 
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Ha azonban ez a politikai akarat valaha megszületik Magyarországon, akkor 
figyelmükbe ajánlanám Czeller Gábor előadásából azt, hogy nagyon nagy hiba lenne 
csak egy egyszerű támogatással megpróbálni fejleszteni ezt a területet, hiszen 
veszélyforrás az is, ha hirtelen megindul a termelés, de nincs mögötte a piac. Ezért 
nagyon fontos, hogy egy komplex fejlesztésre van szükség, amire Nyugat-Európában 
már számtalan példa van az említett Ausztriában, Dániában, és más országokban is 
követhető. Olaszországban például egy államtitkár előadásából azt hallottam, hogy 
egyetlen régióban, egy délolasz régióban húsz mintagazdaságot hoztak létre, és 
kormányzati támogatással.  

Itt most azért engedjék meg, hogy Kishantos ügyében csak két dolgot mondjak. 
Roszik Péter szavaiból úgy tűnt, hogy azáltal, hogy lepermetezték a területeket, 

ennek a történetnek vége van. Szeretném jelezni, hogy ennek a történetnek nincs 
vége, mert mindent meg fogunk tenni továbbra is, hogy Kishantost visszaállítsuk, és 
ahogy annak idején elindítottuk ezt a programot a területek átállításával, nyilván a 
területek visszaállítására is készen állunk. Több mint 120 hektár még nem 
szennyeződött vegyszerrel, tehát azokon a területeken még könnyebb a helyzet. Azért 
látunk esélyt erre, mert olyan nyilvánvaló törvénytelenségek álltak itt a döntés 
mögött, hogy nagyon komolyan azt gondoljuk, hogy ha működik Magyarországon 
igazságszolgáltatás, akkor ennek előbb vagy utóbb meg kell oldódnia. 

A legegyszerűbb megoldás az lenne, amihez kérném a támogatásukat, hogy 
minden visszásságot és törvénytelenséget megírtunk Fazekas Sándor miniszter úrnak 
tavaly október 5-én egy beadványban, egy panaszban, az ügyészség utasított minket 
ebbe az irányba, ugyanis az egyetlen ember ma Magyarországon és az egyetlen 
intézmény, aki ebben a kérdésben érdemi vizsgálatot lefolytathat, az a vidékfejlesztési 
vagy ma már földművelésügyi miniszter, Fazekas Sándor személy szerint, hiszen az 
eddigi jogi eljárások során az derült ki, hogy sem az ügyészség, sem a bíróság a 
pályázati folyamatot és a pályázati döntéseket nem vizsgálhatja, legalábbis az eddigi 
döntések alapján. Egyébként ezt is vitatjuk, de pillanatnyilag Fazekas Sándor kezében 
van az ügy. 

Érdekes információként mondanám, hogy a bírósági eljárásban, ahol a 
pályázatokat megtámadtuk, illetve azt a szerződést, amely egy olyan pályázóval 
köttetett, akinek még a pályázatban való induláshoz sem volt jogosultsága, a Nemzeti 
Földalap ügyvédjei – számosan voltak, mert egy-egy tárgyaláson hárman képviselték 
a Nemzeti Földalapot – meg sem próbálták azt bizonyítani, hogy az eljárás törvényes 
volt. Legfőbb célkitűzésük az volt, hogy a per ne tudjon elindulni. Tehát látunk esélyt 
arra, hogy jogi vonalon is megoldódhat a helyzet. 

Még egy dologról szeretném önöket tájékoztatni. Azok az információk, amiket 
Fazekas Sándor miniszter, illetve a kormány tagjai azzal a bizonyos két visszavont 
pályázattal, összesen 22 hektárral kapcsolatban a közvélemény felé közvetítettek, 
hogy ezen a területen biogazdálkodás oktatása fog folyni, és a seregélyesi 
szakmunkásképző intézet fogja ezeket megkapni, nem bizonyultak igaznak. A 
seregélyesi szakmunkásképző intézet soha nem kapta meg ezeket a területeket. A 
tegnapelőtti dátummal kiadott földhasználati, földhivatali nyilvános dokumentum 
szerint a földeknek hat hónapig volt használója a velencei mezőgazdasági 
szakközépiskola, amely 45 kilométerre van a kishantosi területektől, és az iskola 
képviselőit nem is láttuk a területen, nem is kaptunk erről információt. Október 15. 
óta pedig nincs bejegyzett földhasználója a területnek.  

Kishantos kétszer adott be kérelmet 2013 októbere óta, hogy erre a területre 
megbízási szerződést kaphasson, hiszen mivel a pályázatok visszavonásra kerültek, itt 
nincs nyertes, nincs szerződés. Tehát itt egy ex lex állapot alakult ki. Egy sárbogárdi 
gazda – függetlenül attól, hogy nincs senkinek bejegyzett földhasználati joga –, 
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méghozzá az, aki láthatóan még a konvencionális gazdálkodás alapszabályait sem 
ismeri, hiszen a növényvédelmi hatóság eljárást folytat ellene azért, mert úgy 
permetezett, hogy a lakóházakba és a biokertekre is ráfújta a szél a vegyszert, tehát az 
ő megbízásából műveli most egy traktoros, aki Sárbogárdról jár át. 

Hogy egy 45 kilométerre lévő iskola, amelynek nincs földhasználati 
jogosultsága bejegyezve, megbízzon esetleg egy sárbogárdi gazdát, aki 20 kilométerre 
onnan lakik és köze nincs a biogazdálkodáshoz, vagy esetleg ez a gazda kapta meg a 
területet pályázat nélkül – szóval itt azért én komoly problémákat látok. Ezt a 
földhasználati adatlapot több példányban átadom az elnök úrnak, és kérem, hogy ezt 
az egész kérdést ennek tükrében nézzék. (Átadja az iratot.) Ennek az egész ügynek 
számtalan sok vonatkozásban van, de ezek nyilvánosak, ezért ezeket most itt nem 
ismételném el. 

Egyedül csak egy dolgot szeretnék elmondani, ez egy emberi dolog, de azt 
gondolom, hogy ezt most itt el kell mondanom. Ezen a kapun a Parlamentbe utoljára 
2005. március 13-án Kis Miklós jelenlegi államtitkárral együtt a Magosz győztes 
delegációjával léptem be, háromhetes megfeszített küzdelem után, ahol megnyertük a 
gazdáknak a Gyurcsány Ferenc kormánya elleni harcát. Nem gondoltam volna, hogy 
ilyen helyzetben fogok itt ülni legközelebb, akkor, amikor a Magosz vezetői és 
képviselői a legmagasabb pozícióban vannak Magyarországon. Ez határozottan egy 
személyes megjegyzés volt, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a történelmi helyzetet 
meglehetősen jól vázolja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást, és külön köszönöm az utolsó 

gondolatokat, mert olyan véleményem van erről, amit elnökként inkább nem 
közölhetek, azt hiszem. 

Megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban, a kérdésekkel kapcsolatban 
merül-e fel még bármi kérdés. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs kérdés. 

A magam részéről megköszönöm az előadóinknak, hogy elfogadták a 
meghívást és megtisztelték részvételükkel a bizottságunkat.  

Újfent megteszem azt a javaslatot, hogy a magam részéről örömmel vennék 
részt bizottsági tagként, ha Varga képviselő úr, albizottsági elnök úr teremtene annak 
lehetőséget, hogy azt a párbeszédet folytassuk.  

A magam részéről megköszönöm azokat a gondolatokat is, amiket Ács 
Sándorné szakértőként, illetve korábbi gyakorló gazdálkodóként – hogy kell ezt 
mondani – megosztott velünk. Azt gondolom, hogy ha a magyarországi ökológiai és 
biológiai gazdálkodás helyzetéről szót ejtünk, akkor azért nehéz lett volna ezt úgy 
tenni, hogy Kishantos neve egyáltalán ne merüljön fel a mostani politikai és 
kormányzati helyzetben. Tehát külön örülök, hogy erről szó esett és a helyzetről 
kaptunk képet, és nagy-nagy szomorúság számomra, hogy ezt kellett hallani ez 
ügyben. 

Megállapítom, hogy ez a napirendi pont ezzel lezárható, és ezzel le is zárom. 
Megköszönöm mindenkinek a részvételt. 

Egyebek 

Az elfogadott napirend szerint még egy napirendi pont van, az Egyebek, ahol 
arról szeretném tájékoztatni a bizottság tisztelt tagjait, hogy a költségvetési törvényt 
megalapozó törvények részletes vitája miatt, ügyrendi okok miatt jó esély van rá, hogy 
jövő héten kedden össze kell hívnom a bizottság ülését, jogszabályi kötelezettségünk a 
házszabály értelmében, hogy a plenáris előtt ezt részletes vitában megvitassuk. Illetve 
arról szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy az a tematikus ülés, ami két 
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alkalommal megtörtént már az őshonos magyar állatfajták tenyésztőivel, újból 
megszervezés alatt van, zajlik az egyeztetés. Felmerült esetleg az, hogy jövő hét szerda 
is szóba kerüljön. Nem szeretném a bizottság tagjait terhelni, hogy minden héten két 
bizottsági ülést hívjak össze. Tehát most zajlik az egyeztetés. Próbáljuk úgy csinálni, 
hogy jövő héten, ha tudunk, akkor egy alkalommal, de az őshonos állatfajták 
tenyésztőivel való találkozót hamarosan megpróbáljuk szintén beiktatni. 

Megkérdezem, hogy az Egyebek kapcsán még bárkinek bármi közlendője, 
kérdése van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. 

Az ülés berekesztése 

Így a Fenntartható fejlődés bizottságának ülését lezárom. Köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételt, és további jó munkát kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 
 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 

 


