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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 1 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tisztelt tagjait, 
Kis Miklós államtitkár urat, aki közben megérkezett, a kollégáinkat, a 
vendégeinket, illetve a napirendi pontokhoz érkezett szakértőinket! Font 
Sándor elnök úr távollétében én leszek az ülésvezető. Megállapítom, hogy az 
ülés határozatképes, úgyhogy elkezdhetjük a munkánkat. Először is szeretném 
megkérni a tisztelt tagokat, hogy vegyük elő a napirendet, szavazzunk először 
is a napirendi pontok elfogadásáról, de előtte megkérdezem, hogy a napirendi 
pontokkal kapcsolatosan van-e egyéb javaslat. (Senki nem jelentkezik.) Egyéb 
javaslatot nem látok. Akkor a meghívóban szereplő sorrendben szavazzunk a 
napirendi pontokról! Aki azzal egyetért, kérem, igennel szavazzon. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a 
napirendpont-javaslatokat.  

Tájékoztató az Európai Unió számára benyújtott 2014-2020-
as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési 
programról 

Akkor még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm Kis Miklós Zsolt agrár-
vidékfejlesztésért felelős államtitkár urat, akinek a tájékoztatóját fogjuk 
meghallgatni az első napirendi pontban az Európai Unió számára benyújtott, 
a 2014-20-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési 
programról. Az államtitkár úr előzetesen jelezte, hogy neki legkésőbb 
13 órakor el kell mennie. Ezt csak azért jelzem a bizottsági tagok számára, 
hogy úgy osszák be a kérdéseket, hogy azokra megnyugtató, kielégítő választ 
tudjon adni az államtitkár úr legkésőbb 13 óráig, utána lezárjuk a napirendi 
pontot. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ki kell töltenünk ezt a két órát, de a 
lehetőség előttünk van, és maximum ilyen időkeretben. Köszönöm szépen 
ebben az együttműködést mindenki részéről, és most átadom a szót az 
államtitkár úrnak. Parancsolj! 

Kis Miklós Zsolt (Miniszterelnökség) tájékoztatója 

KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 
Úr, tisztelt Képviselő Urak – hölgyet nem tudok most mondani –, tisztelt 
Bizottság! Mint ahogy az a korábbi bizottsági ülésen is elhangzott, a 
Miniszterelnökség szeretné, hogyha a bizottság is folyamatosan tájékoztatva 
lenne azokról a legfontosabb lépésekről, illetve hírekről, amelyek a 
vidékfejlesztés háza tájáról érkeznek, és éppen ezért nagyon köszönöm, hogy a 
bizottság lehetőséget adott arra, hogy be tudjuk mutatni, hogy hogyan is áll 
jelenleg a programozásunk. 

Elöljáróban annyit tudni kell – a képviselő urak bizonyára értesültek 
róla –, hogy 2014 szeptemberében aláírásra került a partnerségi 
megállapodás, amely nemcsak a vidékfejlesztési programot, hanem minden 
egyéb más operatív programot is egy keretrendszerbe foglalt. Ez 
szeptemberben megtörtént tehát, és az azóta eltelt időszakról kívánok röviden 
tájékoztatást adni, már ami a vidékfejlesztést illeti.  
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Annyit elöljáróban azért még tudni kell azzal a fajta 
programbemutatással kapcsolatban, amit én a mai napra terveztem – és ha jól 
tudom, akkor a képviselő urak megkapták a rövid, az előadásom anyagának 
egy kis zanzásított változatát is –, hogy maga a vidékfejlesztési program, amit 
Brüsszelnek megküldtünk, az több mint 700 oldalt tartalmaz, egy nagyon 
részletes elemzést, swot-analízist és magát a programleírást is tartalmazza, 
tehát egy valóban vaskos anyag és tartalmas anyag. Ezt a fajta programot, 
amelyet megküldtünk Brüsszel számára, minden egyes tagállam megtette, a 
bizottsági észrevételeket folyamatosan észrevételezzük, egyeztetjük, és 
informális egyeztetések zajlanak, azt azonban már most jelezte a bizottság, 
hogy tekintettel az európai uniós választásokra is, a biztosok választására is, 
nagy valószínűséggel egyetlenegy tagállamnak sem lesz az idei évben 
elfogadott vidékfejlesztési programja. Várhatóan január vége az a legkorábbi 
időpont, amelyre jó szívvel azt tudják mondani a bizottság egyes kollégái, hogy 
a tagállamok egyes vidékfejlesztési programjai elfogadásra kerülhetnek. Ez azt 
jelenti, hogy bármilyen pályázatot is indít az egyes tagállam az elfogadott 
vidékfejlesztési program előtt, azt a saját tagállami kockázatára teheti meg, 
vélhetően egyébként Magyarország is élni kíván ezzel a lehetőséggel, és fogunk 
tudni indítani olyan pályázatokat, amelyeket már a vidékfejlesztési program 
végleges elfogadása előtt meg tudunk hirdetni. Ez az egyik fontos gondolat, 
amit szerettem volna elmondani, mielőtt belemegyünk a részletekbe.  

A másik pedig az, amit szintén nem tartalmaz most ez a vázlatom, 
viszont úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb része lesz a vidékfejlesztési 
politikának, hogy egy teljesen új jogi keretrendszert kívánunk a 
vidékfejlesztési program számára biztosítani, ami azt jelenti, hogy a 2007 és 
’13 közötti időszak jogi kereteit a 2007. évi XVII. törvény, illetve a 
közigazgatási eljárási törvény határozta meg alapjaiban, ezeknek a most már 
nem is hét, hanem lassan nyolc év tapasztalatait leszűrve a Miniszterelnökség 
úgy döntött, hogy egy új eljárásrendet dolgoz ki a vidékfejlesztési program 
tekintetében, pontosan annak érdekében, hogy egy valóban könnyebb, 
átláthatóbb és a gazdálkodók, illetve a pályázatban részt venni kívánók 
számára egy sokkal érthetőbb, kevésbé a szankcionálás irányába ható, hanem 
elsősorban a rugalmas pályázati részvétel irányába ható eljárásrendet 
dolgozzunk ki. Nyilván amikor ezt az eljárásrendet anno kidolgozták, akkor 
még azért gyerekcipőben járt a vidékfejlesztési eljárásrendek kialakítása 
Magyarországon, tehát nem volt előzménye. Most már van egy hétéves, sőt 
most már nyolcéves időszak, amelynek a tanulságait leszűrve úgy döntöttünk, 
hogy egy teljesen új eljárásrend lesz. És figyelembe véve az előző időszakok 
nem vidékfejlesztési programjainak a tapasztalatait – gondolok itt elsősorban 
a Széchenyi-pályázatokra, programokra –, ott egy más eljárásrend volt már az 
előző időszakban is, és úgy gondoljuk, hogy azt a fajta rugalmasságot, amelyet 
ott tapasztaltunk, itt a vidékfejlesztési program kereteiben is célszerű lenne 
viszontlátni. Éppen ezért úgy döntöttünk, úgy döntött a kormányzat, hogy egy 
egységes eljárásrendet dolgoz ki minden egyes operatív programra, így a 
vidékfejlesztési programra is, ezáltal egyébként a résztvevők is sokkal jobban 
át tudják látni azt, hogy az egyes pályázatok esetében mik a feltételrendszerek, 
és nem kell gyakorlatilag egy teljesen külön eljárással, egy teljesen külön 
pályázati eljárással szembesülniük, ami a vidékfejlesztést illeti. Ez tehát, úgy 
gondolom, azon túlmenően, hogy milyen célkitűzéseket írtunk elő a 
vidékfejlesztésben – ezekről természetesen most majd szót fogunk váltani –, 
ezen túlmenően én úgy gondolom, hogy a legnagyobb változás és a legnagyobb 
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érdemi segítség a pályázóknak az lesz, hogy ezt az újfajta eljárásrendet 
alkalmazzuk.  

Mint bizonyára látták már, a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív 
program egyes pályázati elemei már megjelentek, és ezt megelőzően a múlt 
héten már megjelent az a fajta kormányrendelet is, amely az eljárásrendet 
tükrözi, azonban ez még nem tartalmazza a vidékfejlesztési programról való 
elképzeléseket. A beruházási jellegű támogatások esetében nagyon minimális 
eltéréseket alkalmazhatunk például a GINOP-nak az eljárásrendjével és az 
összes többi OP-nak az eljárásrendjével kapcsolatosan, ugyanakkor vannak 
olyan pályázatok, amelyeknél nem kerülhetjük meg, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Garanciális Alapnak, az EMGA forrásainak az eljárásrendjéhez 
kell valamilyen szinten igazítanunk. Ezt nyilván egyrészt Brüsszel is 
megköveteli tőlünk, hiszen vannak olyan jellegű, elsősorban hektáralapú, 
állategység-alapú kifizetések, pályázatok, amelyeket össze kell fésülnünk az 
EMGA-s pályázatokkal, az EMGA-s kifizetésekkel, gondolok itt például az 
agrár-környezetgazdálkodási intézkedésekre vagy a Natura 2000-es 
intézkedésekre, pályázatokra, tehát fel lehetne sorolni, és az európai uniós 
jogszabály is meghatározza azt számunkra, hogy melyek azok a, most már úgy 
mondom, hogy cikkek – mert minden egyes cikk egy külön pályázatot fog 
tartalmazni –, tehát melyek azok a cikkek, amelyek tekintetében egy azonos 
eljárásrendet, illetve egy átfogóbb, egy átláthatóbb eljárásrendet kell 
kidolgozni, hogy az EMGA-részekkel ez összhangban legyen. Ennek a végső 
kialakítása – ez nyilván egy eléggé bonyolult és nehéz jogi folyamat, de 
természetesen ezt a munkát mi folyamatosan végezzük – legkésőbb az év 
végére megtörténik, ez az eljárásrend kialakul. Ezzel párhuzamosan 
természetesen ugyanúgy folytatódnak a szakmai egyeztetések mind 
Brüsszellel, mind pedig az egyes szakmai szervezetekkel, épp a jövő héten is 
fogunk ilyet tartani. Tehát azokat a beruházás jellegű intézkedéseket például, 
amelyeket, úgy látjuk, időben meg tudunk hirdetni – az „időben” azt jelenti, 
hogy akár már az idei év végén is meg tudnánk esetleg hirdetni, ha az 
eljárásrend is kialakul –, azokat szakmailag is egyeztetni kell nyilván mind a 
Földművelésügyi Minisztériummal, mind pedig az egyes szakmai 
szervezetekkel, tehát lesz egy újabb körös, ha úgy tetszik, társadalmi, szakmai 
egyeztetése a vidékfejlesztési programnak, pontosan azért, mert amit mi a 
vidékfejlesztési programban megterveztünk és a partnerségi megállapodásban 
rögzítettünk, az egy nagyon tág rendszer. Ez tudatos volt a részünkről, hiszen 
nem szerettünk volna abba a hibába esni, amit a korábbi döntéshozók 
elkövettek még a 2006-2007-es években, hogy egy nagyon szűk keretet adtak 
a vidékfejlesztés számára, és nagyon sok esetben már nem lehetett biztosítani 
azt a fajta rugalmasságot, amelyet egy rendszer egyébként megkövetelne, és 
nem szerettük volna, hogyha már eleve a partnerségi megállapodásban saját 
magunknak korlátokat szabunk meg, legyen az akár a támogatási intenzitás, 
legyen az akár bármilyen más szabályozó. Éppen ezért a vidékfejlesztési 
program is egy nagyon tág rendszert ad, pontosan annak érdekében, hogy az 
egyes pályázati felhívásokban nagyon könnyen tudjunk alkalmazkodni 
azokhoz a kihívásokhoz és azokhoz az elképzelésekhez, illetve elvárásokhoz, 
amelyeket általában a pályázók részéről mi tapasztaltunk és tapasztalni 
fogunk a következő években is. 

Ennyit elöljáróban az előzményekről. És akkor, ha megengedik, a kis, 
rövid anyag mentén tájékoztatnám önöket nagyjából a vidékfejlesztési 
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program jelenlegi elképzeléseiről, és utána tudunk esetleg akkor a részletekbe 
belemenően a kérdésekre válaszolni.  

Csak röviden egy kis bemelegítés. Tehát a közös agrárpolitikának a két 
pillérét, azt hiszem, senki számára nem kell részletezni. A közvetlen 
támogatások és a piaci intézkedések, mint ahogy az már a 
statútumrendeletben is olvasható volt, a Földművelésügyi Minisztérium 
hatáskörébe tartozik, és a vidékfejlesztés, a közös agrárpolitika második 
pillére az, amelyet a Miniszterelnökség jelen államtitkársága kezel. Ehhez 
kapcsolódnak természetesen azok a nemzeti támogatási jogcímek nemzeti 
forrásból, amelyek szintén a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe 
tartoznak. Itt kívánom megjegyezni, hogy amikor viták zajlanak az egyes 
források tekintetében, hogy most ’7-13-ban volt-e több forrás, vagy ’14-20-ban 
van-e több forrás, akkor a 2014 és ’20 közötti időszak egyik különlegessége az 
a több mint 180 milliárd forintos, illetve egészen pontosan 180 millárd 
forintos csomag, amelyet tisztán nemzeti forrásból az állattartók számára 
biztosít a kormány.  

A közös agrárpolitika célkitűzését, úgy gondolom, szintén csak 
bemelegítésképpen el kell mondjuk: az életképes élelmiszer-termelés, a 
természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és egy 
kiegyensúlyozott területi fejlődés, ezek a legalapvetőbb célkitűzések a közös 
agrárpolitikában. Minden egyes célkitűzés, ha megnézzük, úgy gondolom, 
összhangban van a magyarországi célkitűzésekkel is.  

Röviden akkor még a támogatási összegekről és a forrásokról. Az I. 
pillérnek a forrásai – bocsánat, itt rosszul szerepel, mert 2014-20-ra 
gondolunk természetesen – mintegy 9 ezer milliárd euró, a II. pillérnek, a 
vidékfejlesztésnek a forrásai pedig a 2014-20-as időszakra vetítve, és ez már a 
végső összeg, meghaladják a 4 ezer milliárd eurót. Nyilván korábban egy 
3,45 milliárd eurós támogatásról beszélhettünk… Bocsánat, de nem 4 ezer 
milliárd, nyilván 4,4 milliárd euróról beszélünk. Tehát majdnem 3,5 milliárd 
eurós volt a keret, ebből történt meg a 15 százalékos átcsoportosítás, illetve a 
közvetlen kifizetésekben a degresszivitás hatására mintegy 20 milliárd 
forintos évenkénti támogatást pedig visszahelyeztünk, azt a II. pillérben lehet 
felhasználni nemzeti társfinanszírozás nélkül, és ehhez jön hozzá a 
15 százalékos nemzeti társfinanszírozás. Így összességében tehát meghaladja a 
4 milliárd eurót, amit vidékfejlesztésben a következő időszakban elkölthetünk. 
Összesen tehát meghaladja az összeg a 13 milliárd eurót, és egy 
300 forint/eurós árfolyamon ez azt jelenti, hogy éves átlagban több mint 
650 milliárd forintot tudunk az agráriumban támogatásként biztosítani.  

Az előző hét évhez képest az Európai Unió kicsit más logikával tervezte 
meg a következő időszakot, Magyarország esetében is négy tengelyről 
beszélhetünk, ami eléggé merev keretrendszert adott a tagállamok számára. 
Az első tengely volt a versenyképességi, a második volt a nagyon 
leegyszerűsített környezetvédelmi intézkedések, a harmadik tengely volt, ami 
a vidékfejlesztéshez köthető, a negyedik tengely pedig a LEADER-
támogatások voltak. Ezek helyett a merev tengelyek helyett elsősorban 
prioritásokban gondolkodik a bizottság, prioritások mentén kellett 
megterveznünk a vidékfejlesztési programot, nemcsak nekünk, hanem 
minden egyes tagállamnak, és bizonyos tematikus céloknak is meg kellett 
felelni. Amikor tehát valamikor a partnerségi megállapodás anyagát olvassa, 
akkor elsősorban majd prioritásokról és tematikus célokról fog olvasni, 
kevésbé a konkrét pályázati lehetőségekről, hiszen az csak a keretrendszert 
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adja meg, de ez volt a tervezésünk alapja, tehát ennek mentén kellett haladnia 
minden egyes tagállamnak, és ennek mentén kellett meghatároznia nyilván a 
források elosztását is az első körben, a partnerségi megállapodásban.  

A legfontosabb prioritások gyakorlatilag a tudásátadás és az innováció 
előmozdítása, a legfontosabb, úgy gondolom, Magyarország számára a 
versenyképesség és az életképesség fokozása. Itt kívánom megjegyezni, hogy 
jelenleg sincsen, úgy gondolom, senkinek információja a tekintetben, hogy 
2020 után rendelkezésre állnak-e majd vidékfejlesztési források, és hogyha 
igen, akkor mekkora mértékben. Éppen ezért gondolom azt is, hogy a 
következő hatéves időszak az, amit a lehető legjobban meg kell fogniuk az 
egyes tagállamoknak, így Magyarország számára is ez a legfontosabb időszak, 
annak érdekében, hogy valóban versenyképes gazdaságokat hozhassunk létre, 
és elsősorban a kis- és közepes gazdaságokat hozzuk abba a helyzetbe, hogy ők 
is versenyképesen tudjanak gazdálkodni. Úgy gondolom tehát, hogy kiemelt 
szerepe lesz a versenyképességi támogatásnak a következő hat esztendőben. 
Ehhez tartozik természetesen az élelmiszerlánc szervezése és a 
kockázatkezelés előremozdítása. A feldolgozóiparról, az élelmiszeriparról, a 
hozzáadott értékről, azt gondolom, ez a bizottság már az előző évek alatt, de a 
következő ülések alatt is nyilván nagyon sokat fog még tárgyalni, egyeztetni; 
hogy miért is fontos ez, úgy gondolom, nem nagyon kell hangsúlyoznom senki 
számára, hiszen szakértőkkel ülök szemben itt a bizottságban.  

Nagyon fontos prioritás az ökoszisztémák állapotának a helyreállítása, 
megőrzése, javítása. Ezek azok az elsősorban ökológiai és agrár-
környezetgazdálkodási szempontok, amelyeket a következő hat évben szintén 
kiemelten fog kezelni a magyar kormányzat. Az erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása szintén ilyen prioritás, elsősorban energiahatékonysági 
intézkedéseket kívánunk itt bevezetni, illetve az éghajlatváltozás hatásaihoz 
alkalmazkodó gazdaságokat kívánunk létrehozni, tehát a kockázatokat, az 
éghajlatváltozásból eredő kockázatokat is a vidékfejlesztésben kívánjuk 
kezelni. És végül de nem utolsósorban a társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szegénység csökkentése, amely prioritás, úgy gondolom, mindenki számára 
teljesen egyértelmű.  

Nézzük tehát, hogy a magyar tagállam számára, Magyarország számára 
melyek a legfontosabb célkitűzések és prioritások – igyekeztem ezeket egy 
oldalban összefoglalni. Már korábban is elhangzott a bizottsági ülésen, a 
korábbi meghallgatáson is, hogy az elsődleges célunk az, hogy a vidéki 
életminőség tovább javuljon és a vidéki munkahelyek száma ne csökkenjen, 
hanem növekedjen, ezt pedig elsősorban úgy tudjuk elérni, hogyha azokat a 
munkaigényes ágazatokat preferáljuk elsősorban a vidékfejlesztési 
forrásoknál, amelyek valós esélyt tudnak kínálni a vidéken élők számára, és 
valós lehetőségeket tudnak biztosítani a munkahelyek számának a 
növekedésében. Ezek az ágazatok – már korábban is elsoroltuk ezeket, de még 
egyszer megteszem – elsősorban az állattenyésztés és a kertészet, ezen belül a 
zöldségtermesztés, a gyümölcstermesztés, és nyilván a feldolgozóipar 
létrehozása is. Az nyilván egy komoly kihívás lesz, hogy hogyan tudunk úgy 
versenyképesebb gazdaságokat létrehozni, hogy közben ne csökkenjen a 
munkahelyek száma, hanem legalább szinten maradjon, de inkább 
növekedjen. Nyilván a pályázati felhívásokban már eleve találkozni fogunk 
ezekkel a gondolatokkal, tehát olyanfajta pályázat többé nem lesz, mint 
amilyen az előző hét évben nagyon sűrűn megjelent, hogy komoly 
állattartótelepek, komoly nagygazdaságok esetében nagyon komoly 
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támogatási összegeket biztosított a Vidékfejlesztési Alap, és ennek ellenére 
nemhogy nőtt volna a munkahelyek száma, hanem csökkent – hozzáteszem: 
az első pályázati kiírásokban, illetve a támogatási kérelmeknél nem is volt ez 
előfeltétel. Mi azonban olyan vidékfejlesztést szeretnénk, ahol már eleve 
előfeltétel, a minimum, a belépési küszöb az, hogy valaki a munkahelyek 
számát megőrzi, és hogyha valaki a munkahelyek számát növeli, az pedig 
valamilyen módon megjelenik a szempontrendszerekben is, tehát akár 
pluszpontként, akár egyéb más módon. Nyilván a kisebb gazdaságok 
differenciált segítését szintén segíteni, támogatni kívánjuk.  

Ahogy már mondtam is, a versenyképességet, a jövedelembiztonságot, 
a termelés biztonságát kívánjuk támogatni. Az is egy új elem, hogy a 
kárenyhítési támogatások kezelése a közvetlen kifizetések pilléréből átkerült a 
vidékfejlesztés pillérébe, és tervezünk egy jövedelembiztosítási intézkedést is, 
ami azt foglalja magában – ez is egyébként nyilván kidolgozás alatt van –, 
hogy ha egy bizonyosfajta jövedelemcsökkenést ér el egy gazdálkodó, akkor 
mintegy kvázi biztosításként, de ezeket az alapokat ő is igénybe tudja venni. 
Ez nem természeti kárhoz köthető támogatás, mint a kárenyhítés, hanem 
egyéb más okokból bekövetkező jövedelemcsökkenés biztosításaként kívánjuk 
a következő hat esztendőben biztosítani ezt az érintettek számára.  

A legfontosabbak nyilván a területi kiegyenlítés és a fókuszálás. Azt 
gondolom, hogy aki Magyarországon a vidéket járja, az pontosan tudja, hogy 
az egyes területi különbségek között valóban mekkora jelentős 
nagyságrendeket tapasztalunk. Nem szeretnék térségeket megnevezni, de 
azért a nyugati határrészt megtekintve vagy akár egy Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei vagy borsodi térséget megtekintve, úgy gondolom, nem kell nagyon 
hangsúlyoznom, hogy milyen területi különbségekről beszélünk. Ezeket a 
különbségeket nyilván csökkenteni kívánjuk azokkal az eszközökkel, amelyek 
számunkra rendelkezésre állnak. Nyilván nemcsak a vidékfejlesztési program 
fogja tehát ezeket a problémákat kezelni, hanem minden egyes más operatív 
program és nemzeti támogatás vagy hazai program ez irányba fog fókuszálni.  

Két tematikus alprogramot is indítani kívánunk: az egyik ilyen 
tematikus alprogram a rövid ellátási lánc, a másik pedig a fiatal gazda 
tematikus alprogram. Ezekről majd még részleteiben néhány szót a 
későbbiekben kívánok szólni.  

Készítettem egy olyan összefoglalást is, hogy egyáltalán milyen 
támogatási típusok fognak megjelenni a következő hat esztendőben. Az egyedi 
beruházások korábban is a legjellemzőbb támogatási típusok voltak, 
idesoroljuk azokat, amelyek mondjuk egy építéssel járnak, egy 
gépbeszerzéssel járnak, vagy egyéb más járulékos költségnek a beruházásaival 
járnak. Terveink szerint nem gépkatalógus fogja ezeknek a beruházásoknak az 
alapját képezni, hanem ami minden egyéb más operatív programban eddig, az 
előző időszakban is kiválóan működött, egy árajánlati rendszer, amely valóban 
rugalmasabban tudja kezelni azokat a beruházási támogatásokat, amelyeket 
egy gépkatalógus viszonylag szárazon rögzít. Természetesen referenciaárak 
alkalmazása mellett, de úgy gondoljuk, hogy az árajánlatokkal egy valóban 
gyorsabb és hatékonyabb pályázati rendszert tudunk majd működtetni.  

Ami új elem, az az, hogy nemcsak egyéni beruházásokat fogunk tudni 
ezek után támogatni, hanem bizonyosfajta közösségi beruházásokat is tudunk 
támogatni, legyen az akár konzorciumi formában, legyen az akár egy közös 
gazdasági társaság létrehozásában, a lényeg az, hogy ha valaki úgy gondolja, 
hogy ő egyedül nem elég erőteljes, nem elég erős vagy nem elég felkészült, 
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vagy nem elég versenyképes egy beruházás megvalósításához, egy adott 
településen, egy adott régióban, egy adott térségben ezt a beruházást 
összefogva, közösen meg tudják valósítani, ugyanakkor mondjuk nem tagjai 
egy termelői csoportnak vagy egy tész-nek, vagy azért, mert már sajnos az 
elmúlt években elég sok megszüntette a gazdálkodást vagy a működését, 
hanem egyéb más okokból is, de ha ők közösen kívánnak beruházni, akkor 
ezek után ezeket a fajta elképzeléseket a vidékfejlesztési programban meg 
tudják majd valósítani. Többek között amikor a feldolgozási szintekről 
beszélünk, azt gondolom, hogy megérett az idő arra az egyes térségekben, 
hogy olyanfajta közösségi beruházásokat, feldolgozóipart hozzanak létre, 
amellyel érdemben is csökkenteni tudják azokat a piaci anomáliákat, azokat a 
piaci károkat, amelyeket az elmúlt hetekben, hónapokban például 
gyümölcsfronton vagy akár az almafronton tapasztalhattunk.  

A fejlesztési átalány egy nem teljesen új elem, hiszen eddig is volt ilyen, 
lásd a fiatal gazdálkodók átalánytámogatása, döntéstől függően a 20-30-
40 ezer euró, ki mennyit szándékozott igényelni mint fejlesztési átalányt, 
azonban a kisgazdálkodók számára is lesz egyfajta fejlesztésiátalány-kifizetés, 
ezekről majd a későbbiekben még fogok mondani néhány gondolatot, azt 
hiszem, ráadásul a következő oldalnak az összefoglalójában.  

Egységköltség alapú beruházásokat is kívánunk majd működtetni. Ez 
elsősorban az erdőtelepítéseknél lesz jellemző, de vizsgáljuk annak a 
lehetőségét, hogy például akár egy ültetvénytelepítésnél meg tudjuk-e 
határozni azokat az egységköltségeket, amelyek alapján egy beruházást 
finanszírozni fogunk tudni. (Megérkezik dr. Legény Zsolt.) 

A többletvállalás egységköltség alapú finanszírozása, azt gondolom, 
mindannyiunk számára ismert, ez az, amit az agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások esetében tapasztalhatunk többek között; valamifajta 
többletköltséget vállal a pályázó, és ezt a többletköltséget kívánja kvázi 
kompenzálni a vidékfejlesztési források egy része. Kompenzációs átalány 
korlátozás vagy hátrány miatt is kívánunk támogatásokat biztosítani, ezek 
azok a fajta természeti hátrányból eredő vagy természeti korlátozások alatt 
lévő kompenzálások, amelyek már a korábbi időszakban is rendelkezésre 
álltak, lásd például a Natura 2000-es területek, és KAT-os területek helyett 
úgynevezett természeti hátrányokkal sújtott területekről fogunk tudni beszélni 
a következő időszakban. Az Európai Unió meghatározta azt, hogy milyen 
szempontrendszert kell figyelembe venni, és ezek alapján a 
szempontrendszerek alapján egy új lefedettséget, egy természeti hátrányokkal 
sújtott természeti lefedettséget kellett készítenünk. És lesznek nyilván olyan 
innovatív együttműködő komplex támogatástípusok is, amelyek elsősorban a 
kutatás-fejlesztés vagy más egyéb együttműködés költségeit kívánják 
finanszírozni, itt is nyilván lehetőséget biztosítva arra, hogy valaki 
konzorciumi formában tudja ezt megvalósítani.  

Az agrárgazdálkodóknak biztosított források közül a legfontosabb 
általában, a versenyképesség növelését általában a beruházási jellegű 
támogatások biztosítják. Egy új kifejezést is meg kell tanulnunk, ezek után 
már nem EUME mértékegységben kell majd számolnunk, hanem ebben az 
úgynevezett standard termelési értékben, amely nem egy bonyolult történet, 
azonban ezt is majd nyilván meg kell tanulniuk az érintetteknek és 
mindenkinek, hogy mit is jelent ez a standard termelési érték. A legjobban úgy 
tudnám talán leegyszerűsíteni, hogy ha a gazdálkodásából, a gazdaságából 
származó nettó árbevételből, tehát magából a közvetlenül a termelésből 
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származó árbevételéből kivonjuk a támogatásokat, a közvetlen kifizetéseinek a 
támogatásait, akkor kapjuk meg ezt a standard termelési értéket, de most 
ebbe nem szeretnék belemenni, mert AKI-tanulmányok, AKI-felmérések, -
számítások is készültek, tehát ez egy viszonylag másabb fajta megközelítést 
fog majd tartalmazni.  

Milyen jellegű beruházásoknál beszélünk erről? Ez a 6 ezer standard 
termelési érték azt jelenti, hogy bizonyosfajta gazdasági méret fölött lehet 
majd pályázatokat benyújtani. Lesznek olyan kisgazdálkodók, akik esetleg ez 
alatt az érték alatt vannak, azok számára lesz biztosítva az az új 
átalánytámogatás, amelyről a korábbiakban beszéltem. Az ő számukra egy 
ötéves fejlődési időszakot megcélozva egy üzleti terv megvalósítása mellett egy 
15 ezer eurós támogatást kívánunk majd biztosítani, és ahogy elérte ezt a 
6 ezer standard termelési értéket, onnantól kezdve ő is tud a beruházás jellegű 
támogatásoknál majd pályázni. Hozzáteszem azért, hogy az a fajta réteg, 
amely valóban versenyképes, és beruházásokat kíván még eszközölni, az a 
fajta réteg ebbe a standard termelési méret kategóriába bőven bele fog férni.  

Milyen jellegű beruházásokról beszélünk? Nyilván lesznek a 
vízgazdálkodáshoz köthető beruházások, a melioráció, öntözésfejlesztés típusú 
beruházások. Egy mondat az öntözésfejlesztésről: azért azon még komoly 
vitában vagyunk Brüsszellel és az Unióval, hogy valóban lehet-e 
öntözésfejlesztést még úgy megvalósítani Magyarországon, hogy az öntözött 
területek aránya is növekedjen. A mi elképzeléseink szerint igen, azonban 
vannak olyan uniós előírások, amelyek ezt azért eléggé jelentősen korlátozzák. 
Ezekbe a részletekbe most nem kívánnék belemenni, de meg kell majd azért 
vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudunk jól és okosan kidolgozni egy olyan 
szabályozórendszert, amellyel meg tudunk felelni ezeknek a brüsszeli 
követelményeknek, és valóban tudjuk az öntözött területeket is növelni. Az 
európai uniós elképzelés elsősorban az, hogy az öntözés hatékonyságán kell a 
tagállamoknak dolgozniuk, és elsősorban a hatékonyabb és a vizet kevésbé – 
hogy is mondjam csak? – tékozló öntözésfejlesztéseket kell támogatni. Mi 
azon dolgozunk, hogy ezen túlmenően az öntözött területek arányát, 
nagyságát is tudjuk majd növelni.  

Sárgával szedve – nem tudom, hogy színesben sikerült-e a bizottság 
számára másolni. (Jelzésre:) Nem, akkor nem mondok színeket, de 
megjelennek támogatási mértékek is. Én külön hoztam egy eléggé hosszú és 
nagy táblázatot, amit azért nem kívántam most kiosztani, mert ez még nyilván 
egy keretrendszert határoz meg, és elég sok oldalon keresztül van. Amikor 
arról beszéltünk, hogy a partnerségi megállapodásban a legtágabb keretet 
kívántuk megvalósítani, a támogatási mértékeknél is a legtágabb keretet 
kívántuk betervezni, tehát ha a pályázati kiírás ma mondjuk ettől eltérő lesz, 
az azért van, mert nyilván a forrásokat is majd meg kell hozzá tervezni, de 
nem szerettünk volna már most, a vidékfejlesztési programban egy szűkebb 
keretet biztosítani. Mindenhol a lehető legnagyobb támogatási intenzitást 
terveztük be, nyilván majd a pályázati kiírásoknál ettől még tudunk visszább 
lépni, amennyiben szükséges, de nem szerettük volna, hogy már a 
programban rögzítetten szűkebb keretek között dolgozhassunk, mint azt 
egyébként az Európai Unió számunkra biztosítani kívánja.  

Az öntözési beruházásoknál tehát nyilván attól függően, hogy az ország 
mely területén lesznek ezek a beruházások, 35 és 45 százalékos támogatási 
intenzitásról beszélhetünk. Azt el kell mondani, hogy a közép-magyarországi 
régió innentől kezdve a vidékfejlesztési programok esetében is úgymond 
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10 százalékos hátránnyal lesz sújtva, hiszen nem lehet a közép-magyarországi 
régióban azt a fajta támogatási intenzitást alkalmazni, mint az ország más 
területein, ez a legtöbb esetben egy 10 százalékos csökkenést jelent majd. Ezt 
nyilván kompenzálni tudja egyrészt hogyha egy kollektív beruházást tud valaki 
megvalósítani, vagy hogyha fiatal gazdálkodóként kíván majd egy beruházást 
megvalósítani a közép-magyarországi régióban.  

A támogatás nagyságrendje. Nyilván minden beruházásnál meg 
kívántuk szabni azt is, hogy mekkora fajta méretű beruházások lehessenek 
megvalósíthatóak. Az öntözésfejlesztés esetében maximum 300 millió forint 
és minimum 50 millió forint projektenként az a támogatási nagyságrend, 
amellyel terveztünk.  

Az állattenyésztéshez kapcsolódó támogatásoknál egy nagyon fontos 
tényezőre fel kell hívjam a figyelmet a képviselő urak számára is, de úgy 
gondolom, hogy az érintettek számára is, hiszen évek óta egy bizonyosfajta 
derogációval szembesülünk, ami a következő évben lejár, és nagy 
valószínűséggel a környezetvédelmi bizottságtól kezdve nagyon sokan az 
Európai Unióból majd ellenőrizni fogják, hogy az állattartótelepek 
trágyatárolása például milyen módon valósul meg, és hogyan tudják a trágyát 
kezelni. Meggyőződésem, hogy vannak még olyan gazdaságok, amelyek nem 
biztosították a trágyatároló kezelését, és elsősorban a kis- és közepes 
vállalkozásokról kell itt beszéljünk, úgy gondoljuk tehát, hogy elsősorban az ő 
számukra kell majd ezt a fajta támogatást a legelső körben biztosítani. Ez 
nyilván nem azt jelenti, hogy ezt nagyságrendileg betonba öntve és a lehető 
legnagyobb beruházásokkal valósítsák meg, hanem hogy valóban a gazdasági 
méretükhöz képest egy életszerű beruházással tudják ezt úgy biztosítani, hogy 
az a környezetvédelmi intézkedéseknek is meg tudjon felelni. Ez egy nagyon 
fontos programeleme lesz majd a következő tervezésnek, és úgy gondolom, 
hogy ezzel kell majd talán az első körben indítanunk a beruházásokat, mert itt 
valóban ketyeg az óra, és nincs tovább. Ezt minden támogatást igénybe vevő 
számára el kell tehát mondani, akik ebben érintettek, ez a derogáció évek 
óta… próbáltuk ugyan elkerülni, de most már nem tudjuk tovább elkerülni, és 
meg kell felelni bizony ezeknek a környezetvédelmi intézkedéseknek. Ezekre 
lesznek majd természetesen ezek a pályázatok.  

Ezen túlmenően is minden olyan technológiafejlesztésre, ami az 
állattenyésztésben szükséges, és minden, az erőforrást javító, a hatékonyságot 
javító beruházásra lehetőséget kívánunk biztosítani. A támogatási intenzitás 
itt is 35-40 százalék körül van, nyilván ez területi lefedettségtől is függ. 
Nagyságrendileg itt a maximum támogatást 500 millió forintban határoztuk 
meg projektenként.  

Nyilván minden egyes szám, amiről még beszélek, az első körben 
benyújtott vidékfejlesztési program tartalmazza. Mint már mondtam, 
társadalmi egyeztetések lesznek még a következő hetekben, hónapokban erről, 
tehát minden olyan szakmai szervezettel, amelyet az elmúlt időszakban is 
megkérdeztek a tárcák, és a véleményeket összehangolva tették meg a 
bizottságnak a javaslatokat, ezeket a társadalmi egyeztetéseket tovább 
folytatjuk. Jelen esetben mondjuk akár a kertészetnél nyilván a szakmai 
szervezetekkel még megvitatjuk azokat az elképzeléseket, amelyekkel 
részleteiben is meg tudjuk majd határozni, hogy milyen kertészeti 
beruházásokról, milyen támogatásokról kell majd hogy szóljon a 
vidékfejlesztés. Nyilván itt is elsősorban a technológia fejlesztésére, üvegházak 
létrehozására, ültetvénytelepítésre, szintén az erőforrás-hatékonyságot javító 
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beruházásokra gondolok, és nyilván azokat a post-harvest technológiákat, a 
termékfeldolgozási technológiákat is támogatni kívánjuk. Nem is akarjuk 
ennyire lekorlátozni, hiszen minden egyes gazdaság számára más és más a 
prioritás, más és más irányba szeretnének menni, tehát ezeket a 
beruházásokat valóban úgy fogjuk majd meghirdetni, hogy a lehető legtágabb 
keretet biztosítsuk, és ne csak egy kifejezett cél irányába legyenek 
meghirdetve, hanem adott esetben egy komplexebb keret lehetőségét is tudják 
majd kezelni ezek a pályázatok.  

Ami a szántóföldi növénytermesztést illeti, mindenképpen szerettünk 
volna gabonatárolók létesítésére és a szárítók korszerűsítésére is forrásokat 
biztosítani elsősorban a kisméretű, sőt nem is elsősorban, hanem kizárólag a 
kisméretű gabonatárolókra és szárítókra, legyen az akár közösségi, kollektív 
szárítók létesítése is, ugyanis az előző hétéves időszak tapasztalata az, hogy a 
valóban nagy termőterülettel és nagy gazdasággal rendelkező társaságok 
voltak azok, amelyek sikeresen tudtak elsősorban gabonatárolókat, 
gabonasilókat, terményszárítókat megvalósítani, viszont van egy gazdálkodói 
réteg, amelynek a beruházásait még tovább kell folytatni. Ezért 
mindenképpen szerettük volna, hogyha ezek itt azért valamilyen módon 
megjelennek a vidékfejlesztésben is. Itt is lehet látni a nagyságrendet, tehát a 
beruházásoknál maximum 50 millió forint lehet a támogatás nagysága. 

A kockázatmegelőző beruházásoknál elsősorban azokat a 
beruházásokat említjük meg, amelyeket valóban a kárenyhítési rendszer 
tapasztalataiból és nyilván az éghajlatváltozáshoz és egyéb más természeti 
okokhoz kapcsolódó természeti károk enyhítésére szeretnénk fordítani. Ez 
nyilván a jéghálónak a biztosítása, a talajgenerátornak a biztosítása. Ez egy 
újfajta elem, erre szintén kiemelten kívánunk támogatásokat biztosítani. 
Hozzáteszem azt is, hogy nyilván meg kell vizsgálni, hogy melyik térségben 
melyik a legéletszerűbb ilyen kockázatmegelőző beruházás. Az ország egyes 
részein mondjuk a talajgenerátorra esküdnek, ha szabad így fogalmaznom, 
más részein pedig a már más országokban megtapasztalt rakétás rendszerre, 
tehát a szakmai szervezettekkel az év végéig nyilván ezt is le kell majd 
egyeztetni, hogy melyik fajta beruházásokat hogyan és mi módon tudjunk 
majd megvalósítani.  

Az agrárinnovációs csoportok számára szintén közös projektként 
lesznek beruházási lehetőségek új pilotprojekt elemeként.  

A kisgazdálkodók számára biztosított támogatásokról már ejtettem 
szót.  

Nyilván lesznek olyan támogatások is, amelyek szintén ösztönzőként 
hatnak akár azért, hogy a termelés méretét biztosítsák, gondolok itt például az 
állatjóléti kifizetésekre, a tej szerkezetátalakítási támogatásra is például. Ez 
plusz 32 milliárd forint, amiről már korábban egy kormányhatározat született, 
amelynek értelmében a 180 milliárd forintos nemzeti program mellé plusz 
32 milliárd forintos állatjóléti kifizetést is biztosítunk. Így jött ki egyébként a 
212 milliárd forintos támogatásplusz.  

Nyilván az európai uniós és a hazai minőségi rendszerekben való 
részvételre szintén kívánunk támogatásokat biztosítani. A termelői csoportok 
számára egy átalány jellegű támogatásban gondolkodunk. És nyilván azokat a 
fajta tudásbővítésben és az innovációban szükséges beruházásokat, illetve 
elképzeléseket is támogatni kívánjuk, elsősorban például szakmai 
tapasztalatcserékre gondolok, cseregyakornoki programokra. Az elmúlt 
időszakban erre nem volt lehetőség, csak nagyon korlátozott mértékben, 
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azonban úgy gondoljuk, hogy ezeknek a fajta csereprogramoknak olyan 
hozzáadott értéke van, amely valóban egy kicsit tágabb szemléletet is biztosít a 
gazdálkodók részére. Nem szeretnék saját példákat mondani, de az a 
tapasztalatunk, hogy ha egy ilyen csoportos jellegű szakmai továbbképzésen 
vagy csoportos szakmai gyakorlaton vagy egy szakmai úton vesznek részt, 
akkor az új, innovatív jellegű elképzeléseket valóban nagyon hatékonyan be 
tudják építeni a saját gazdaságukba is. Ezeket a fajta ilyen tapasztalatcseréket 
a vidékfejlesztésben is támogatni kívánjuk.  

Már beszéltem arról, hogy egy új fiatal gazda tematikus alprogramot 
kívánunk indítani a rövid ellátási láncon kívül. Ez azt jelenti, hogy a korábban 
már megszokott 40 ezer eurós átalánytámogatást szintén biztosítani kívánjuk, 
nagy valószínűséggel azért más szakmai szempontok figyelembevételével, 
erről is elkezdődik majd a társadalmi egyeztetés. Az előző fiatal gazda 
támogatásnak a tapasztalatait figyelembe véve egy picit meg kívánjuk 
változtatni ezt a rendszert, és valóban azok számára biztosítani, akik vagy új 
vállalkozást hoznak létre, vagy pedig mondjuk a családi gazdaságokat a 
szülőktől átvéve tovább folytatják a tevékenységet.  

Ami új elem és egy újdonság, az pedig az, hogy a fiatal gazda tematikus 
alprogramban újra megjelennek a beruházás jellegű támogatások, most ezeket 
nem szeretném elsorolni, hiszen a korábbiakban már beszéltem róla. Ami a 
legfontosabb, az az, hogy a tematikus alprogramon belül a fiatal gazdálkodók 
kvázi önmaguk között versenyeznek ezekért a beruházásokért, ezt egyébként 
valahol meg is kell a prioritások és a tematikus célok között valósítani. Tehát 
nyilván az egyik prioritásunk az volt, és ehhez egy tematikus célt is 
rendelnünk kellett, hogy a generációváltást és a mezőgazdaságban a fiatalok 
arányát tovább tudjuk növelni, éppen ezért az egyszerű induló támogatáson 
túlmenően megpróbálunk minden olyan intézkedést és eszközt figyelembe 
venni, amelyekkel ebbe az irányba tudunk hatni, és például ez is egy ilyen 
eszköz, hogy a beruházás jellegű támogatásoknál a fiatal gazdálkodók számára 
egy külön keretet kívánunk biztosítani, és itt csak egymás között fognak 
úgymond majd versenyezni.  

A beruházásokon túlmenően egyébként ösztönözzük őket majd arra is, 
hogy bizonyosfajta együttműködések mentén legyenek ezek a beruházások 
megvalósítva, és mindig úgy fogalmaztunk, hogy nem szeretnénk a fiatal 
gazdálkodók kezét elengedni, és a nyertes pályázók esetében azokra a 
kötelezettségekre, amelyeket ők maguktól vállalnak, azokra szeretnénk az ő 
figyelmüket külön is felhívni, kvázi ha úgy tetszik egy mentorálást biztosítani 
számukra, és nyilván a kötelező képzésen túlmenően választható képzéseket is 
biztosítani, pontosan azért, hogy a szakmai tudásuk minél megalapozottabb és 
minél frissebb, aktuálisabb legyen.  

Az élelmiszeriparról szintén röviden néhány gondolatot. Azt gondolom, 
hogy egy nagyon komoly sikerként lehet azt elkönyvelni, hogy Magyarország 
el tudta érni azt, hogy ne csak a vidékfejlesztési forrásokat tudjuk élelmiszer-
ipari fejlesztésekkel terhelni, hanem a gazdaságfejlesztési és innovációs 
operatív programban, a GINOP-ban is tudjunk forrásokat megvalósítani. Van 
egy, én csak egy ilyen mátrixtáblázatnak hívom, amely nagyon jól mutatja azt, 
hogy az előállított terméktől függően és a méretüktől függően milyen 
cégtípusok milyen támogatásban tudnak majd lehetőséget szerezni. Azok a 
fajta pályázók, akiknek a fő tevékenysége a mezőgazdaság, tehát az 
árbevételük több mint 50 százaléka a mezőgazdaságból származik, függetlenül 
attól, hogy ők most annex 1-es vagy nem annex 1-es terméket állítanak elő – 
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döntő többségük egyébként nyilván annex 1-es terméket állít elő –, a 
cégmérettől függetlenül a vidékfejlesztési programban tudnak forrásokhoz 
jutni, tehát a kkv-szektorra gondolok, az determináltan a vidékfejlesztés a kis- 
és közepes vállalkozások számára van biztosítva, itt nyilván az európai uniós 
kkv méretkategóriákra gondolunk. Az élelmiszer-ipari cégek esetében is, 
amelyek a mikro- és kisvállalkozói méretet érik el, és annex 1-es terméket 
állítanak elő, ők is a vidékfejlesztésben – mint ahogy korábban is így volt – 
tudnak forrásokhoz jutni. Ami az újdonság, hogy a közepes méretű, illetve 
részben a nagyméretű élelmiszer-ipari cégek, amelyeknek az árbevétele több 
mint 50 százalék élelmiszeripar, attól függetlenül, hogy a termékeik most 
annex 1-es vagy nem annex 1-es termékek, a GINOP-ban tudnak majd 
forrásokhoz jutni. Hozzáteszem: ezen még azért van egy küzdelem, hiszen 
fontos tudni azt is, hogy nemcsak vissza nem térítendő támogatások lesznek a 
vidékfejlesztésben és az összes többi operatív programban, hanem 
visszatérítendő támogatások is, és az Európai Unió elsősorban mind a 
közepes, mind pedig a nagyvállalati szektort, már amennyiben a 
nagyvállalatokat egyáltalán valamilyen módon be fogják engedni – mi ezen 
dolgozunk –, nagy valószínűséggel abba az irányba kívánják ösztönözni 
Magyarországot, hogy visszatérítendő támogatásokat biztosíthassunk ezeknek 
a cégeknek. Mi dolgozunk azon, hogy azok, akiknél közvetlenül ki lehet 
mutatni, hogy az a fajta beruházás mondjuk a kis- és közepes vállalkozásokat 
vagy a kisvállalkozásokat közvetetten is érinti, azok esetében lehessen 
valamilyen GINOP-forrásból részesülni. Nagyságrendileg ez meghaladja 
egyébként a 100 milliárd forintot, amelyet itt az élelmiszeripar számára 
forrásként a GINOP-ból megjeleníteni kívántunk. A vidékfejlesztésben pedig 
nagyságrendileg 180 milliárd forint az, amit közvetlenül az élelmiszer-ipari 
fejlesztésekre terveztünk be.  

A támogatási intenzitásoknál is nyilván maximum 50 százalék lehet az 
élelmiszer-ipari beruházások támogatási intenzitása, és nagyságrendileg 
300 millió forintos projektekben gondolkodunk. Minden egyes 
nagyságrendnél egy kivétel van, ez pedig a közösségi beruházások kivétele. 
Azon túlmenően, hogy a közösségi beruházásoknál lehetőség van maximum 
plusz 20 százalék támogatás biztosítására, ezen túlmenően a közösségi 
beruházásoknál, ami az élelmiszeripart érinti, nem kívántunk meghatározni 
méretkorlátot, pontosan azért, mert vannak olyan térségi, regionális fejlesztési 
igények – csak egyet hadd mondjak, vagy akár többet is fel tudnék sorolni –, 
mint amilyennel az elmúlt hetekben, hónapokban, évben elég sűrűn 
találkoztunk, akár egy Békés megyei elképzeléssel, ahol már az önkormányzat 
is egy megyei sertésstratégiában gondolkodik, de akár hogyha megvizsgáljuk a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyümölcstermesztők helyzetét, az a fajta 
regionális beruházási igény, ami ott jelentkezik, milliárdos nagyságrendű, 
ezért úgy gondoltuk, hogy a közösségi beruházásoknál nem teszünk 
méretkorlátot, és ott a korláttól függetlenül amennyi forrást, támogatást 
szükségeltetik egy beruházáshoz biztosítani, azt mi a vidékfejlesztésben 
biztosítani kívánjuk.  

Hogy az élelmiszeriparnál milyen műveletekről beszélhetünk, azt ebben 
a kis összesítőben láthatják. Azt külön szeretném megemlíteni, hogy a 
borászati beruházásokat egy külön jogcímen fogjuk tudni majd kezelni 2016 
után, hiszen most a borászati beruházásokat az EMGA-források biztosítják. 
Ahogy ezek a források kimerültek, utána pedig a vidékfejlesztési programból 
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kívánunk a borászati technológiára, gépbeszerzésekre szintén forrásokat 
biztosítani majd.  

A minőségi rendszerekben való részvételre is támogatást kívánunk 
biztosítani, legyen az hazai vagy európai uniós. Elsősorban az ökológiai 
minőségi rendszerekre gondolunk, vagy akár a bor esetében a földrajzi 
árujelzőnek a minőségi rendszerére. 

Elérkeztünk talán az egyik legizgalmasabb részhez, a 
környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó intézkedésekhez. Ahogy itt már 
korábban mondtam, bizonyosfajta többletvállalást kell vállalniuk az egyes 
gazdálkodóknak, pályázóknak, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzáférjenek, és 
talán ennek is köszönhető, illetve annak is köszönhető, hogy az európai uniós 
alaprendeletek bizony nagyon nagy késésben voltak, nemcsak a költségvetés 
csúszott egy évet gyakorlatilag, hanem az alaprendeletek létrehozása is 
csúszott gyakorlatilag szinte egy évet. Azt tudni kell, hogy a korábbi AKG-t 
csak egy közvetlen kifizetéseknek a SAPS-támogatásához kellett igazítani, 
viszont aki a közvetlen támogatások új rendszerét ismeri, az pontosan tudja, 
hogy a SAPS-kifizetéseken túl most már egy új elem is megjelenik, ez pedig a 
zöldítés, ami már eleve egy többletkötelezettség-vállaláson alapul, és 
gyakorlatilag ehhez a rendszerhez kellett igazítania minden egyes tagállamnak 
az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseit. Ezeket a fajta jogszabályi 
rendeleteket az Európai Unióban nagyon későn hozták meg, még most is vita 
van arról egyébként, hogy a zöldítést hogyan és miként kell értelmezni, éppen 
ezért úgy gondoltuk, hogy teljes biztonsággal és szakmai hozzáértéssel, azon 
túlmenően persze, hogy egy új rendszert szeretnénk az agrár-
környezetgazdálkodási programban, 2016. január 1-jétől tudjuk jó 
lelkiismerettel indítani ezt a programot. Eddig van időnk kidolgozni azt a fajta 
új rendszert, amelynek a segítségével az érintetteket egy jóval szélesebb 
körben tudjuk bővíteni, és ha csak például a szántóföldi növénytermesztésre 
gondolok, az én emlékeim szerint azért a 2009-es meghirdetéskor igen-igen 
sokan kimaradtak ebből a pályázati lehetőségből. Mi ezt a fajta lehetőséget 
tovább kívánjuk bővíteni, és egyébként más logikával kívánjuk az egész agrár-
környezetgazdálkodási programot is véghezvinni. Nem célprogramokban 
gondolkodunk, hanem gazdaságokban gondolkodunk, minden egyes 
gazdaságnak megvan a saját maga identitása és a saját maga szakmaisága, a 
saját maga lehetősége, mi ehhez kívánjuk ezt az agrár-környezetgazdálkodási 
programot hozzáilleszteni. Éppen ezért mind az AKG esetében, mind pedig az 
ökológiai gazdálkodás esetében 2016. január 1-jétől lenne ez a program, ami 
nem jelenti azt, hogy nem lesznek már korábban ismertek azok a szakmai 
szempontok, amelyekre nyilván mondjuk akár szeptembertől fel kell készülni, 
de ezzel végre el tudjuk azt érni, hogy ezeket a forrásokat a költségvetéshez 
egzaktan hozzá tudjuk rendelni. Miről beszélek? Hogy ha 2016. január 1-jével 
indul, akkor pontosan a ciklus végére, 2020. december 31-ével tudjuk a 
programot is zárni, és végre utolérjük magunkat, hiszen eddig mindig egy 
átmeneti időszakról és áthúzódó kifizetésekről, determinációkról kellett 
gondolkodni. Úgy gondolom, hogy ezzel a fajta indítással ráadásul – bár nem 
ez volt a cél – ezt a célt is el tudjuk érni, hogy a költségvetéshez tudjuk 
rendelni a támogatásokat is. Csak zárójelben jegyzem meg ismételten: nem 
tudjuk, hogy 2020 után milyenfajta vidékfejlesztési programban gondolkodik 
majd az Európai Unió.  

Idesoroljuk természetesen a Natura 2000-es kifizetéseket, a víz 
keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések új elemként fognak megjelenni, és itt 
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röviden annyit, hogy a támogatás mértéke azért 100 százalék, mert itt nem a 
támogatási intenzitás a fontos, hanem az, hogy a többletkötelezettség-
vállalásért cserébe egy bizonyosfajta hektáralapon támogatást tudunk majd 
igénybe venni. Itt a nagyságrendekről nem is kívánnék szót ejteni, hiszen attól 
függ majd nyilván, hogy az egyes programokra mennyi finanszírozást 
kívánunk biztosítani és mennyi lesz az a visszaosztási ráta, ha úgy tetszik, 
tehát mennyi az, amivel majd a pályázók itt az igénybevételkor fognak 
szembesülni, hogy mennyi lesz a hektáralapú kifizetés. Ezekről a 
programokról még nyilván a következő hónapok munkája után tudunk majd 
pontos számokat mondani, de úgy gondolom, hogy 2015 őszére, amikor már 
mindenkinek a vetésforgóban és az előkészületekben kell gondolkodnia, 
addigra mindenki számára világos lesz, hogy milyen évnek és hogyan tud 
majd nekikezdeni, arról nem is beszélve, hogy azért addig a birtokstruktúráját 
is el tudja rendezni.  

Az erdőgazdálkodási támogatásokról csak röviden néhány szót. Az 
előző évekhez hasonlóan lesznek erdősítési támogatások, fásítási 
támogatások, tehát minden olyan ültetvény-, erdőtelepítési támogatás, amely 
a korábbi időszakban is jellemző volt, most is meg fog jelenni, sőt ráadásul egy 
újdonság, hogy az erdősítettségi beállásig egy SAPS-támogatást is igénybe 
tudnak majd venni az erdőgazdálkodók, ez általában az első néhány évet 
jelenti. Új elemként jelenik meg a fiatal erdők állománynövelése, nyilván 
lesznek ugyanúgy erdő-környezetvédelmi vállalások is, és minden olyan elem, 
amely az előző időszakban az erdészetben támogatásként jellemző volt, az a 
következő években is megjelenik. Hozzáteszem: elég sok olyan intézkedés volt 
az előző évekből, amelyek nem öt évben és hét évben gondolkodnak, hanem 
sokkal hosszabb ciklusban gondolkodnak. Ezt a fajta determinációt itt nyilván 
be kellett tervezni, tehát ami forrásokat majd egy későbbi táblázatban látni 
fogunk, ahhoz azért az is hozzátartozik, hogy ami kötelezettségvállalások 
korábban lekötésre kerültek, azokhoz a forrásokat nekünk ugyanúgy 
biztosítani kell, és ezekből a vidékfejlesztési forrásokból kell ezt megtennünk. 
…Bocsánat, összetettem a dokumentációmat, úgyhogy most mást lapozok. A 
következő a vidékfejlesztési rész lesz, csak én, hogy tudjam követni az 
eseményeket, elnézést, de összefogtam az előadásomat. Bocsánat, itt van 
előttem, elnézést! 

Ami egy újdonság a korábbi időszakhoz képest, hogy azok a fajta 
fejlesztési támogatások, amelyek nem a mezőgazdasághoz, nem az 
erdőgazdálkodáshoz, nem az annex 1-es élelmiszer-ipari vállalkozásokhoz, 
tevékenységekhez köthetőek, hanem más egyéb mikrovállalkozásoknak a 
támogatásai, gondolok itt elsősorban mondjuk egy ilyen szolgáltatásra, azok 
most már nem a vidékfejlesztési programból, hanem a GINOP-forrásokból 
lesznek elérhetőek.  

Tervezzük olyanfajta eszközök bevezetését, amelyekkel azt fogjuk tudni 
elérni, hogy a mezőgazdasági termelésen túlmenően kvázi a gazdálkodók 
diverzifikálni tudják a tevékenységüket, és olyan, nem mezőgazdasági 
tevékenységeket is el tudjanak kezdeni, illetve folytatni, amelyek abba az 
irányba hatnak, hogy több lábon álljanak meg. Itt az élelmiszer-feldolgozás 
nem ez a fajta elképzelés, viszont mindent, ami kézműves és turisztikai 
tevékenység, azt ideértjük. Itt már korábban említettem ezt az 
átalányköltséget, ami összességében 15 ezer euró, itt egy új elemként jelenik 
meg, a támogatási intenzitás itt 100 százalék.  
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A LEADER-ekről röviden néhány gondolatot. A LEADER-programok 
esetében 5 százalékos finanszírozásról döntöttünk, egyébként megvizsgálva az 
egyes tagállamok vidékfejlesztési programjait, majdhogynem mindenhol 
5 százalékos keretben határozták meg a LEADER-forrásokat. Ezen még, 
őszintén, egy vita van a brüsszeli adminisztrációval, hogy ez országos 
lefedettséget vagy pedig nem országos lefedettséget biztosítson. Két lehetőség 
van. Az egyik az, hogy a jelenlegi, meglévő és már előzetes regisztrációban lévő 
LEADER HACS-okat folytatjuk tovább, vagy pedig ezeket megszűrve azokra a 
területekre fókuszálunk elsősorban, amelyek a hátrányos helyzetű és a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben vannak. Erről még döntés nincs, tehát 
ez a következő időszak döntése lesz, hogy a LEADER 5 százalékos költséghez, 
illetve 5 százalékos támogatáshoz képest egy országos lefedettséget vagy pedig 
csak egy szűkebb lehatárolást kívánunk majd biztosítani. Úgy gondolom, hogy 
ez a legnagyobb kérdése a LEADER-támogatásoknak. Egyébként nyilván az 
előző időszakhoz hasonlóan a helyi vidékfejlesztési stratégiára alapozott 
döntések és támogatások lesznek a LEADER esetében is támogatva.  

A rövid ellátási lánc tematikus alprogramról is csak röviden, néhány 
gondolatot mondanék. A cél az, hogy azok a fajta termelők, akik egyedül nem 
tudnának a piacra jutni, és bizonyosfajta beruházásokat szeretnének 
megvalósítani, ők kvázi egy ilyen együttes pályázatként meg tudjanak jelenni, 
és azokat a fajta, akár élelmiszer-feldolgozási, akár egyéb más beruházásaikat 
meg tudják ebből valósítani. Ez egy kétfordulós pályázat, és összesen 
hároméves projektidőben gondolkodunk. Ezeket természetesen – mint 
ahogyan az összes többi programot is – még a január végi döntéshozatalig 
mind a brüsszeli döntéshozókkal, mind a saját tagállami szakmai 
szervezeteinkkel is egyeztetni kívánjuk, tehát ezeknek a programoknak, 
amelyeket én eddig most itt elsoroltam, úgymond még az egyike sem végleges 
és kőbe vésett, ezek az alapelképzeléseink, az alapcélkitűzéseink, de nyilván a 
következő társadalmasítási forduló után azért ezeket egyrészt szakmailag is 
meg kívánjuk még tölteni, és finomhangolni kívánjuk.  

Az utolsó táblázat gyakorlatilag a támogatási források jelenlegi 
elképzeléseit mutatja be 300 forintos euróárfolyamon számolva. Már 
korábban is beszéltünk arról, hogy elsősorban az a legfontosabb 
célkitűzésünk, hogy a fejlesztési pénzeknek összességében, tehát nemcsak a 
vidékfejlesztési, hanem más operatív programok tekintetében is 
összességében a 60 százaléka – szemben a korábbi 16 százalékkal, 
megjegyzem, a 60 százaléka! – a gazdaságfejlesztésre irányuljon. Ez a 
vidékfejlesztési programoknál is megjelenik, hiszen a 17. cikk, amelyik a 
beruházások tárgyi eszközeinek a finanszírozását biztosítja – nem kívánok 
párhuzamokat vonni, de ez egy picit hasonló, mint a korábbi elképzelésekben 
az I. tengelyes versenyképességi támogatások –, ezek a fajta beruházások a 
leginkább a versenyképességet tudják ösztönözni. Itt több mint 450 milliárd 
forint közkiadással számolunk. Ehhez kapcsolnám még a 19. cikket is, amely a 
mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztését mutatja be. A 
falumegújításra, a vidéki területeken az alapvető szolgáltatásoknak a 
biztosítására több mint 70 milliárd forint áll rendelkezésre. Az 
erdőterületeknek a megújítására, erdőgazdálkodási támogatásokra, 
beruházásokra több mint 60 milliárd forint van, ebben ugye már benne van a 
determináció is. Az agrár-környezetvédelmi intézkedésekre több mint 
190 milliárd forintot tervezünk be, és pluszban, a korábbi időszakkal 
ellentétben, nem egy csomagban kezeljük az ökológiai gazdálkodással, az egy 
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külön intézkedésként vagy műveletként fog megjelenni a következő 
időszakban, ahol több mint 60 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez 
összességében tehát meghaladja a 250 milliárd forintot. Azt el kell mondani, 
hogy az elmúlt években mintegy 50 milliárd forintos éves igény keletkezett az 
agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai programok tekintetében.  

Ehhez jönnek még hozzá az egyéb más környezetvédelmi 
intézkedéseket is biztosító Natura 2000-es kifizetések, az állatjóléti 
támogatások, az erdő-környezetvédelem, technikai segítségnyújtás jogcímen 
pedig elsősorban a magyar nemzeti vidéki hálózatnak a finanszírozását 
kívánjuk biztosítani, úgy gondolom, hogy egyrészt azért is, mert egy európai 
uniós kötelezettségünk, hogy ezt a vidékfejlesztési hálózatot a továbbiakban is 
biztosítsuk és finanszírozzuk. Úgy gondolom, hogy az a fajta vidékfejlesztési 
hálózat és az a fajta referensi munka és az a fajta elmúlt évekbeli munka, 
amely a vidékfejlesztési hálózaton belül zajlott, nagyon jól és hatékonyan 
tudja támogatni azokat is, akik kevésbé vannak a pályázati rendszerekben jól 
informálva, és ez a vidékfejlesztési hálózat őket nagyon jól és hatékonyan meg 
tudta találni eddig is, és fogja a további időszakban is megtalálni.  

Tisztelt Képviselő Urak! Én röviden, vagy nem is annyira röviden, 
szerettem volna felvázolni a vidékfejlesztési program jelenlegi állapotát. Még 
egyszer hangsúlyozom, hogy ez még a jelenlegi tervezetünk, végleges 
vidékfejlesztési programot az egyes tagállamok legkorábban január végére 
fognak megkapni, nyilván addig egyrészt a hazai szakmai szervezetekkel, a 
tárcákkal, társadalmi szervezetekkel való egyeztetések fognak zajlani, a 
programok finomhangolása, az egyes forrásoknál az alintézkedések 
forráslehatárolásai, a támogatási intenzitások egyeztetése fog megtörténni, és 
nyilván az év végéig az eljárásrend kialakítása is meg fog történni. Nyilván 
tagállami kockázat, de amennyiben már úgy látjuk, hogy lesznek olyan 
támogatások, amelyeket nyugodt szívvel meg tudunk indítani, azt gondolom, 
az év végére ez már megtörténhet, mi is azon dolgozunk, hogy ez az 
eljárásrend már az év vége előtt megtörténhessen, úgyhogy én úgy gondolom, 
hogy a többi tagállamot figyelembe véve Magyarország is bőven a 
középmezőnyben van mind a vidékfejlesztési, mind pedig a partnerségi 
megállapodást tekintve, én tehát úgy gondolom, hogy európai szinten is bőven 
a középmezőnyben vagyunk ezzel a munkával. 

Köszönöm szépen, és amennyiben kérdésük van, akkor igyekszem a 
legjobb tudásom szerint válaszolni. Amennyiben valakinek olyan jellegű 
kérdése van, ami tényleg a részletekbe menő, akkor pedig igyekszem azt 
jegyzetelni, és amennyiben ez megengedett szokás, akkor a bizottságot írásban 
tájékoztatni róla, hogyha valóban olyan részletes a kérdés, amire most nem 
tudnék válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a nagyon alapos és 

korrekt, kimerítő tájékoztatását.  
Most a kérdések következnek. Ki lesz az első kérdező? – kérdezem. 

(Sallai R. Benedek jelentkezik.) A bizottság tagjai részéről nem látok, akkor… 
(Jelzésre:) Először Magyar Zoltán. 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr, és nagyon szépen köszönöm az államtitkár úrnak is ezt a részletes és 
mélyreható beszámolót, nagyon sokat megtudhattunk belőle. Üdvözlöm azt is, 
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hogy könnyebbnek, átláthatóbbnak és rugalmasabbnak ígérkezik az 
eljárásrend, ami a pályázatoknál eddig nem volt tapasztalható, és remélem, 
majd a gyakorlat is azt fogja mutatni, hogy amit önök itt kitaláltak, az valóban 
ezt fogja eredményezni. 

Érdekelne néhány apróság, tényleg nem húzva az időt. 
Megkaphatnánk-e első körben ezt a prezentációt e-mailben, ugyanúgy, ahogy 
esetleg a kérdésekre a választ (Kis Miklós Zsolt: Természetesen, nagyon 
szívesen!), mert azt örömmel fogadnánk. Illetve érdekelne, hogy azoknál a 
jogcímeknél és azoknál a pályázatoknál, ahol a nemzeti támogatás 
megengedett, ott lehet-e tudni azt, hogy mekkora mértékben fogja ezt hazánk 
kihasználni, tehát amit mondjuk Brüsszel meghatároz, ahhoz képest mi 
mennyi nemzeti támogatással fogunk hozzájárulni, élni ezzel a lehetőséggel? 
Illetve az is érdekelne, hogy ez a 180 milliárd forint az állattartók számára 
milyen számítás alapján jött ki, és hogy ez milyen mértékben használja ki ezt a 
lehetőséget. Illetve itt a vízszabályozás és az árvízvédelem több részen is 
megjelent, ezek közül lesz-e olyan nagyságrendű lehetőség ezen pillérek 
között, ahol akár komplexen lehetne kezelni egész folyók vízszabályozását, 
vagy ezek csak egy-egy adott projektre, csak egy-egy területre korlátozódnak 
vagy egy-egy gazdaságot fognak érinteni. Röviden ezek lennének a kérdéseim.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Jelzésre:) Kónya Péter képviselő 

úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, 

én is megköszönöm a részletes tájékoztatóját. Azt gondolom, hogy nagyon 
pozitív, amit felvázolt, és egy pozitív jövőképet vetít a mezőgazdasági termelők 
elé, ugyanakkor némileg szkeptikusan hallgattam végig az ön szavait. Orbán 
Viktor óta megtanultuk, hogy arra kell figyelnünk, amit cselekszenek, és nem 
arra, amit mondanak. Engedje meg, hogy egy nagyon szűk területére térjek ki 
ennek az előadásának és a tervezetnek, de alátámasszam azt, amit az előbb 
elmondtam.  

Ön arról beszélt, hogy fontos feladatnak tekinti a magyar kormányzat 
az ökoszisztémák helyreállítását, illetve az ökogazdálkodást. Fazekas Sándor 
miniszter úr 2013. október 28-án Szili Katalin képviselőtársunknak írásban a 
következőt válaszolta Kishantossal kapcsolatban: „Az új haszonbérlők a 
korábbi támogatás fejében helyreállítják és folytatják az ökogazdálkodást.”. 
Dr. Nagy István államtitkár úr… 

 
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr… 
 
KÓNYA PÉTER (független): …szeptember 24-én… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, Kishantos… 
 
KÓNYA PÉTER (független): Kérdezni fogok… 
 
ELNÖK: …, az nem volt része az előadásnak… 
 
KÓNYA PÉTER (független): Kérdezni fogok. 
 
ELNÖK: …, ha jól tudom. 
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KÓNYA PÉTER (független): Kérdezni fogok. 
 
ELNÖK: Jó, köszönöm.  
 
KÓNYA PÉTER (független): A következőt mondta: „Szeretném 

elmondani, hogy a kishantosi bérlők szerződésben vállaltak garanciát arra, 
hogy folytatják az ökogazdálkodást azokon a földterületeken.”. A múlt héten 
személyesen voltam lenn Kishantoson, ahol egyébként mintaszerű 
ökogazdálkodás folyt az elmúlt években, körülbelül húsz éven keresztül, ehhez 
képest ha önök valóban kiemelt fontosságúnak tekintik az ökogazdálkodást, 
akkor védeni kell azokat a gazdálkodókat, és támogatni őket, akik egyébként 
úttörő módon elkezdték az ökogazdálkodást Magyarországon. Ehhez képest 
személyesen azt tapasztaltam, hogy permetezik azokat a területeket, ahol 
korábban ökogazdálkodás folyt, és ellentétben az államtitkár úr szavaival 
személyesen beszéltem Márok Csaba polgármester úrral, Mezőfalva 
polgármesterével, aki egyébként fideszes képviselő, illetve fideszes 
polgármester, aki elmondta, hogy nekik semmilyen szerződésben vállalt 
kötelezettségük nincs arra, hogy ökogazdálkodást folytassanak ezen a 
területen. Jelen pillanatban több mint 300 hektáron már nem lehet a jövőben 
ökogazdálkodást folytatni az elmúlt napokban és hetekben lefolytatott 
permetezés, illetve műtrágyázás miatt.  

Önök azt mondták, hogy… 
 
ELNÖK: És, képviselő úr, mi a kérdése? 
 
KÓNYA PÉTER (független): A kérdésem a következő: hogy ellentétben 

azzal, amit mondanak, valóban a cselekedetek is arról fognak-e szólni a 
jövőben, hogy az ökogazdálkodást támogatni kívánják, és nem csak arról szól, 
hogy különböző földterületeket átjátsszanak a saját fideszes embereiknek. Azt 
gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a jövőben ezeket a forrásokat 
valóban erre fordítsuk, hiszen a megtermelt értéke is nagyobb az 
ökogazdálkodásban megtermelt mezőgazdasági termékeknek. Úgyhogy a 
kérdésem az, hogy a jövőben változtatni kívánnak-e azon, hogy mást 
mondanak, és mást cselekednek, és valóban, amit mondanak, azt fogják 
cselekedni, mert akkor megvalósítható ez a program. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdező? (Senki nem jelentkezik.) 

A kormányzati oldal még gondolkodik. Akkor Sallai Benedek képviselő úr! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként is 

ha megengedi azt az ügyrendi észrevételt, miután először nem adott szót, hogy 
a Házszabály értelmében azok a frakciók, amelyek nem vesznek részt a 
bizottságban, állandó tanácskozási joggal vesznek részt a bizottság ülésein, és 
a tanácskozás során megkülönböztetés őket nem éri, tehát egyedül szavazati 
joggal nem élek, de egyébként a tanácskozásban, ha jelentkezem, akkor… 

 
ELNÖK: Kapott szót a képviselő úr.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Igen, köszönöm szépen.  
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Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm a beszámolót a magam 
részéről. Néhány apróságra szeretnék rákérdezni, és nekem tökéletesen 
megfelel írásban később, tehát nem muszáj most reagálnia.  

Konkrétan nem hangzott el a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának az elősegítése. Lehet, hogy az építések alatt érthető ez, a 
kormányzat több alkalommal ígérte a paksi viták során, hogy fog erre 
erőforrásokat biztosítani. Önnek szerintem vannak nyugat-európai 
tapasztalatai ilyen farmergazdaságokról, ahol látta azt, hogy ezt hogyan lehet a 
farmergazdaságoknál alkalmazni, és nagyon-nagyon kívánatos lenne az 
áramellátással nem rendelkező állattartótelepeknek az ilyen jellegű 
fejlesztésére forrást fordítani.  

A második, ami általános észrevétel, az a finanszírozás kérdése. 
Alapvetően jellemző az a tendencia, hogy a fillér oda gurul, ahol a garast 
találja, nagyon-nagyon fontos az a kérdés, hogy mikor akár minimálisan 
50 milliós programokat gondolnak, akkor ennek a finanszírozása hogyan lesz 
megoldott. Az elmúlt éveknek a tapasztalata egyértelműen az, hogy azért 
csődje a vidékfejlesztési források felhasználásának a tapasztalatok, mert nem 
tudja a termelők jelentős része az előfinanszírozást megoldani, és mindaddig, 
ameddig egy olyan hitelrendszer nem segíti a programok előfinanszírozását, 
addig ezek a programok csak azt fogják segíteni, akinek tőkéje van. Tehát vagy 
tőkéje van, hogy előfinanszírozzon, vagy vagyona van, hogy hitelt vegyen fel az 
előfinanszírozásra. De minimum 50 milliós programokat nem tud a kis- és 
középgazdaságok jelentős része megfinanszírozni, és ennek a kezelése 
alapvető fontosságú lehet.  

És akkor gyorsan végigszaladnék azon, amit elmondott.  
A magam részéről a KAP célkitűzései között picit aggodalommal látom 

egyenrangú félként az életképes élelmiszer-termelés, a mezőgazdasági 
jövedelmek és a szektor versenyképességének javítását és a vidéki közösségek 
és vidéki munkahelyek fenntartásának a két célját. Az utóbbi véleményem 
szerint lényegesen fontosabb, és magasabb prioritással kellene hogy jelen 
legyen, ugyanis az első, ami első pontként megjelenik, a mezőgazdasági 
jövedelmek és a szektor versenyképességének a javítása, az nagyon könnyen 
hozhat magával olyan eredményt, ami a jövedelmek növekedése miatt a 
foglalkoztatási hatás csökkentését jelentheti, ugyanúgy a versenyképesség 
általában lehet olyan modernizációs dolog, ami élőmunkát válthat ki. Tehát 
emiatt, hogyha vannak prioritások a célkitűzések között, akkor minden 
bizonnyal a kiegyensúlyozott területi fejlődés célkitűzése lényegesen 
fontosabb lenne.  

Én továbblapozva azt feltételezem, és alapvetően az LMP már korábban 
is elmondta ezt, de hogyha nem hangzott el korábbi jegyzőkönyvekben, akkor 
elmondanám, hogy a II. pillér forrásaiba történő többletforrások 
átcsoportosítását látnánk indokoltnak, tehát csak azért, hogy lássa, hogy ön 
mellett lobbizok, én azt szeretném, hogyha a vidékfejlesztési forrásokba 
kerülne több pénz, a közvetlen kifizetések mértékét pedig lehetne ennek 
alapján inkább csökkenteni. Ezzel nyilvánvalóan a fő célom az, hogy ne 
pusztán az alanyi alapú területalapú kifizetések sokasága határozza meg a 
mezőgazdasági források kiegészítését, hanem minél több olyan jellegű 
fejlesztés és munkahely-fenntartási támogatás, ami az önök tárcájához fog 
tartozni.  

A vidékfejlesztési program kereteiben elhangzott az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása és az alacsony… (Sípol a hangosító berendezés.) 
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Nem tudom, miért sípol ez. (Közbeszólás: Valahol be van még kapcsolva.) 
Nem tudom, hogy mit csinálok rosszul, de próbálom javítani… (Jakab István: 
Egy kicsit távolabb kellene ülni a mikrofontól. – Farkas Sándor: Abba kell 
hagyni! – Derültség.) Tessék? (Jakab István: Távolabb!) Távolabbról. Nem 
tudom arrébb tolni, akkor nekem kell hátrébb ülnöm, csak a szemem meg 
nem jó, de akkor felteszem a szemüvegemet. Tehát volt a célkitűzések között a 
gépvásárlási támogatás a kertészeti gépeknél meg ilyeneknél. Arra kérném 
figyelni a konkrét beavatkozásoknál a tisztelt kiírókat, hogy a széndioxid-
kibocsátás érdekében a géptámogatások rendszerét úgy kialakítani, hogy az ne 
ellentétes hatású legyen. Gondolom, hogy ismert az a tény a magyar vidékről, 
hogy míg korábban a szerkezetek jelentős része együttműködésre ösztönzött, 
mert nem volt olyan nagyarányú gépesítés, most már egy-kéthektáros gazdák 
is saját kombájnt szeretnének venni, hogy ne kelljen várni senkire. Tehát a 
géptámogatások során mindenképpen a racionalizációt lehessen 
megvalósítani. 

Elnézését kérem, államtitkár úr, arra időm nincs, hogy a pozitívumokat 
kiemeljem, és ellenzéki politikusként nem is érzem azt feladatomnak, hogy azt 
mondjam, ami jó, tehát csak a kritikákra reagálok, és ne tekintse ezt úgy, hogy 
bármi másban ettől még…, tehát sok mindennel nyilvánvalóan egyet lehet 
érteni.  

A 6. programnál, a társadalmi befogadás előmozdításában sokkal 
kevesebb a szegénység csökkentésére irányuló intézkedés konkrétan a 
pályázati kiírásban, mint az, hogy… szépen ide be van illesztve, de utána az 
intézkedések között a pályázati forrásoknál ami konkrétan ilyen jellegű 
segítséget nyújtana, azt nem nagyon látom.  

Áttérve a további célkitűzésekre, a sertéságazat és az állattartás 
támogatására, nagyon megköszönném azt, vagy örülnék annak, ha a szaktárca 
vezetői elgondolkodnának azon, hogy az állattartásban nagyon-nagyon 
különböző munkaerő-fenntartási hatékonyságú ágazatok vannak. Én 
egyetértek, és támogatom a kormánynak a sertésállomány növelésével 
kapcsolatos fejlesztéseit, de hogyha pont azokat az ágazatokat emeljük ki, 
amelyek az intenzív tartási lehetőségek mellett vannak, nem pedig azokat, 
mint például amit a magyar merinói juh állománya kívánna, amelyek extenzív 
tartásban lényegesen nagyobb élőmunka-igénnyel rendelkeznek, akkor az 
lehet kontraproduktív az összcélok érdekében. Tehát az lenne a jó, hogyha 
azokat az extenzív állattartó ágazatokat valahogy kiemelnénk, és 
megkülönböztetnénk az intenzív állattartástól, amelyeknek a valós 
foglalkoztató hatása valóban magasabb. 

Összességében a fiatalgazda-támogatásnak nagyon-nagyon kétes 
tapasztalatait szűrhettük le a korábbi években, és nagyon-nagyon fontos 
lenne, hogy a megnövekedett támogatási összeg semmiképpen ne szolgálja 
azt, hogy meglévő gazdaságok potenciáljának az átvételével gyakorlatilag csak 
melléktámogatáshoz jutnak gazdaságok. Gondolom, hogy ismert a 
tapasztalatból az, hogy jó néhány fiatalgazda-támogatás gyakorlatilag 
produktívan nem járt valós fejlesztéssel, hanem sokkal inkább csak ilyen 
visszaélésekre adott lehetőséget azáltal, hogy meglévő gazdaságtól, papától, 
mamától, ismerőstől, gazdaságtól vett át valamennyi földet, és az ötéves 
fenntartási kötelezettség után azonnal vissza is került, és nem jelentett tartós 
munkahelyteremtést. Ezt nem önök kezdték el, tehát ne vegyék úgy, mintha az 
önök kormányát kritizálnám, mert 2007-től kezdődően volt az a folyamat, 
amely ezt erősítette, a 2008-2009-es pályázatoknál lehetett a legtöbbet ilyet 
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tapasztalni, de miután ezek ötéves pályázatok, még mindig érződik a hatása, 
hogy ezek nem konkrétan a célokat szolgálták.  

Tetszett volt mondani, államtitkár úr, hogy a gépkatalógus nélküli 
árajánlatos rendszerek azok, amelyeket kívánatosnak érez a kormány. Ezzel 
részben egyet tudok érteni, illetve egyet tudok érteni, viszont a figyelmükbe 
ajánlanám azt is, hogy az építési normagyűjtemény, amit az MVH használ, jó 
néhányszor a piaci árak fölött határoz meg építési tételeket, és jó néhány 
szakértő megerősítette már azt, hogy az ebben szereplő költségvetési tételek 
szintén lehetőséget adnak visszaélésre. Tehát nemcsak a gépkatalógust kellene 
felülvizsgálni, hanem az építési normagyűjteményt is, amit az MVH használ.  

Csak azért, hogy tényleg pozitívumot is mondjak: a közös beruházások 
támogatási típusa nagy örömömre szolgál, nagyon régen hiányt pótló hatású, 
és nagyon örülök, hogy ez több alkalommal visszatér.  

Még a támogatási típusoknál, ahogy jegyzeteltem, később visszatér az 
állami erdők kérdése. Annak viszont kiemelten örülnék, hogyha az államnak 
lenne olyan iránya a támogatáspolitikában, amely nem azt a célt szolgálja, 
hogy hogyan… Tehát nem vagyok rosszhiszemű, nem azt gondolom, hogy az 
állam meg akarja tartani a pénzt, ugyanakkor azt gondolom, hogy az állami 
erdőgazdaságoknál zajló, viszonylag nem erőforrás-hatékony és sokszor már 
tékozló gazdálkodási formák lehetővé tettek jó néhány esetben erdészeti 
átalakulásokat, tehát közismertek azok a tények, hogy míg az MVH-nak 
gyűjtenie kellett, hogy egy Daciát vegyen, addig az állami erdészeteknél pár 
évente lecserélték a terepjáró-állományt. Ismert az a tény, hogy a környező 
országokban egy-egy állami erdészet működik, nálunk meg 20-22 állami 
erdészet van vezérigazgatói állásokkal megtartva. Tehát hogyha a teljes 
erdészeti ágazat az állam saját erdészetét akarja erősíteni, akkor nem az 
emberekhez fog jutni a pénz, és nem az emberekhez fog közvetlenül csapódni, 
és nem a vidéket fogja erősíteni, hanem egy rossz rendszernek a fenntartását 
fogja megtartani ez.  

Az agrárgazdálkodóknak kiírt rendszereknél fel szerettem volna hívni a 
figyelmet arra, hogy a kisméretű gabonatárolók létesítésének, a szárítók 
korszerűsítésének a költségénél ezzel a minimum 50 millió forintos határral 
kapcsolatban lennének aggályaim. Mind a ketten olyan területről származunk, 
ahol azért vannak még ilyen 100-200-300 hektáros középgazdaságok, ami 
szerintem egyébként egy kívánatos iránya a kormánynak, hiszen 
önfoglalkoztatás, egy-két fős foglalkoztatás a megfelelő méret, és azok nem 
fogják tudni az 50 millióst sem teljesíteni. Nyilvánvalóan hogyha itt a közös 
felelősségvállalás vagy a közös célok megvalósítása a célja a kormánynak, 
akkor ezt úgy kell megcsinálni, hogy az ehhez szükséges finanszírozás 
lehetséges legyen, és ezt elősegítse a kormányzat.  

A fiatal gazdákra reflektáltam. 
Az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatban elmondom, hogy mi a 

konkrét tapasztalatom. A korábbi években többnyire LEADER-forrásoknál és 
LEADER-csoportoknál láttam olyan kezdeményezéseket, amelyek segítették 
volna a helyi élelmiszer-ellátásnak és élelmiszer-feldolgozásnak a 
támogatását. Az volt a rettenetes tapasztalat, hogy a 60 százalékos támogatási 
intenzitás sem volt kellően vonzó ahhoz, hogy sokakat vonzzon be az ilyen 
jellegű jogcímekre kiírt pályázatokra. Ez azért nagyon-nagyon fontos attitűdje 
a magyar pályázói hozzáállásnak, mert sokszor hogyha minden hivatalos és 
normakönyv szerinti megvalósítást igényel egy beruházás, akkor az 
50 százalékos támogatási intenzitás bizony lehet kevés ahhoz, hogy kellő 
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ösztönzést jelentsen. Az a baj, hogy az 50 százalék azoknak lesz elég, akik 
egyébként is ilyen jellegű fejlesztésekben utaznak, és egyébként is megvan a 
tőkéjük ahhoz, hogy fejlesszenek, és azok, akiknél nincs ez meg, ott ez 
problémát fog jelenteni. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert Fazekas 
Sándor miniszter úr, illetve a parlamenti államtitkár úr is több alkalommal 
elmondta, hogy a tárcának célja az, hogy a kistérségekben egy szerteágazó 
munkahely-teremtési programmal segítse a helyi élelmiszer-feldolgozást. A 
helyi élelmiszer-feldolgozásnak egy diverz rendszerét, ami sok-sok kistérségbe 
jut el, nem pedig koncentráltan teremt munkahelyeket, nem feltétlen 
50 milliós támogatásokkal lehet megcsinálni, illetve nem 50 milliótól 
300 millióig lehet megcsinálni, hanem kisebb fejlesztésekkel, akár 5-
10 milliósokkal is lehet a helyi feldolgozásban már előrelépni, nyilvánvalóan 
eltér az üzemmérettől, hogy mi a hatékony megvalósítása.  

Sehol nem találkoztam ezzel, de én abban bízom, hogy a környezet és 
gazdálkodás fejezetben lehet – és örülnék, ha az államtitkár úr használná 
esetleg az előadásaiban – a vadgazdálkodási célú fejlesztéseknek a lehetősége. 
Alapvetően a magyarországi vadgazdálkodók nagyon-nagyon rossz helyzetbe 
kerültek az elmúlt években, és általában élőhelyfenntartó, élőhelyfejlesztő 
tevékenységeiket nem támogatta semmilyen kormányzat. Ugyanígy nagyon 
nagy problémát jelent az, hogy a mezővédő fasorok ’60-70-es években történő 
telepítési hullámát követően hiába voltak a nem termelő beruházások 
támogatásai, valójában nem történtek újabb hullámok, emiatt az apróvad-
gazdálkodás nagyon-nagyon visszaszorult szerte az Alföldön. Emiatt nagyon-
nagyon hasznos lenne az, hogyha olyan jellegű vadgazdálkodási, élőhely-
fenntartási források kiegészíthetnék az ilyen jellegű támogatási politikát, 
amelyek elősegítik ezt. Annál is inkább szeretném erre felhívni a szíves 
figyelmét, mert egyre több területen jelent meg a földtulajdonosok 
vadgazdálkodási jogának a fenntartása, tehát a korábbi földhaszonbérlet…, 
tehát a vadászati jog átadásától eltérő gyakorlat egyre elterjedtebb, és emiatt 
egyre több gazdálkodó közvetlenül érintett a vadgazdálkodásban. Nagyon 
örülnék, hogyha az élőhely-fejlesztési célok között konkrétan lenne ilyen 
jellegű támogatási lehetőség.  

Egyébként a környezet és gazdálkodás célkitűzései között gyakorlatilag 
mindegyik rendkívül kívánatos, és nagy örömünkre szolgál, hogy 
megerősítésre kerülnek az agrár-környezetgazdálkodási többletvállalások 
lehetőségei, jobban örültünk volna, hogyha ez akár 2015-től vagy a lehető 
leghamarabbtól lenne. Azt hiszem, utoljára azt mondta, hogy ez EU-s okok 
miatt lehet csak 2016-tól. Nyilván ennek a mielőbb bevezetése kívánatos lett 
volna.  

Genetikai erőforrások, Natura 2000, ökológiai gazdálkodás, ez mind-
mind nagyon-nagyon fontos célkitűzés, és felhívnám… Bocsánat, rosszul 
fogalmaztam, hogy felhívnám a figyelmét. Tehát a magyar kormány idén 
januárban vagy februárban fogadta el a biogazdálkodásra, ökogazdálkodásra a 
munkatervét vagy a programját a kormányzat, abban 300 ezer hektáros 
kívánatos célt kívántak elérni, ha jól emlékszem, aminek a megvalósításához 
érdemi forrásokra lesz szükség. Ez azért fontos, mert az utolsó részeinél az 
előadásának, a vidékfejlesztési forrásoknál jó lenne, hogyha az ilyen jellegű 
célokra lényegesen nagyobb ösztönző támogatások lennének, mert jelen 
pillanatban a kormányzat eddigi törekvései sajnos az ökológiai gazdálkodásba 
vont területek visszaszorulását hozták, tehát évről évre inkább néhány száz 
hektáros visszahaladás volt.  
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Nagyon-nagyon örülök annak is, hogy külön képzési és szakmai 
továbbképzési, szaktanácsadási tevékenységekre nyílik mód, viszont arra is fel 
szeretném hívni a figyelmét, amit minden bizonnyal önök is tapasztalnak, 
hogy a földforgalmi törvény hatálybalépése óta megnövekedett az igény az 
ilyen aranykalászos gazda meg ilyen képzésekre, ami nyilvánvalóan a 
földszerzésnek egy lehetőségét próbálja a mezőgazdasági középfokú 
végzettséggel megszerezni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a támogatások 
olyan helyekre jussanak el, ahol meglévő gazdálkodóknak, esetleg hosszabb 
ideje gazdálkodóknak nincs semmilyen szakmai tapasztalata. Gondolom, hogy 
az a tény is ismert, hogy az Európai Unióban a mezőgazdasági termelők… 

 
ELNÖK: Elnézést, kedves képviselő úr, azt szeretném kérni, hogy a 

kérdéseket legyen szíves feltenni. Feltesz egy rövid kérdést, és utána hosszan 
meg tetszik magyarázni a kérdéseit. Mások is szeretnének még kérdést 
feltenni, 1 óráig van itt az államtitkár úr… 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Bocsánatot kérek! 
 
ELNÖK: …, azt gondolom, hogy vannak olyan tisztázandó vélemények, 

amelyeket adott esetben ön is megtehet írásban, nem csak a válasz adható 
meg úgy. Én tehát arra szeretném kérni a képviselőket, hogy a kérdésre 
koncentráljunk, és ne egy ilyen kifejtő esszét csináljunk egy kérdésre 
hivatkozva. Köszönöm szépen a megértését.  

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Elnézésüket kérem, és nem akartam az 

idejükkel visszaélni. Akkor máris abbahagyom, és majd próbálom még írásban 
keresni akkor az államtitkár urat. Összességében a kérdések, amit feltehetek 
kérdés formájában, az az, hogy van-e még mód a források átcsoportosítására, 
tehát a tanácsadási, szolgáltatási, ügyviteli, szervezési, helyettesítési 
szolgáltatásoknál viszonylag magas az összeg, mondjuk a mezőgazdasági 
termelő potenciál helyreállításához képest kétszer annyi összegről van szó. 
Van-e itt még átcsoportosításra mód, lehet-e erről tárgyalni? Lehet-e emellett 
érvelni? Hogyha most nem lehet érvelni a kérdés felrúgása mellett, akkor 
később lesz-e erre megfelelő megoldás? Az állatjóléti fejlesztéseknél szintén 
fontos, hogy nagy állattartótelepeknek van-e, vagy pedig van-e lehetőség arra, 
amit a magyar közigazgatás állatkertnek hív már, amikor kisgazdaságok és 
tanyasi gazdaságok többféle, kis létszámú állatfajtát tartanak, ez nagyon 
tipikus a tanyasi gazdaságokban. Van-e mód arra, hogy a LEADER-
forrásokról többet lehessen majd tudni? És amit kérdésként még fel lehet 
tenni, az a rövid ellátási piaccal kapcsolatban az, hogy a közétkeztetésben… 

Megjelenik a kommunikációs… Igen, volt még egyetlenegy, amit 
szerettem volna elmondani. Egy viszonylag nagyobb összeg volt azokra a 
kommunikációs és marketingtevékenységekre, amelyek a magyarországi 
élelmiszer-termelők piacra jutási esélyeit és a nyugati vagy európai szintű 
megjelenését segítenék és támogatnák. Ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi 
ennek a gyakorlati megvalósítására. Azt hiszem, ez volt az, ahol kétfordulós 
pályázat kerülne megvalósításra, ha jól emlékszem, csak most már nem merek 
tovább visszaélni az elnök úr türelmével. Tehát ez lett volna az, amiben 
kérdések merültek volna fel, mert attól félek, hogy az lesz a vége, hogy ilyen 
pesti irodák szerzik meg ennek a kommunikációs lehetőségeit, és megint nem 
a célhoz vagy a célcsoporthoz jut el konkrétan a támogatásnak a haszna.  
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Köszönöm szépen, és elnézésüket kérem a hosszú hozzászólásért. 
 
ELNÖK: A következő kérdező Farkas Sándor képviselő úr. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Szerencsés embernek 
tartom magam, mert majdnem azt mondhatnám, hogy nem első alkalommal 
hallottam az államtitkár úr ilyen jellegű tájékoztatóját és programtervezetét, 
és volt időm az elmúlt hetekben, hónapban, inkább úgy mondom, hogy az 
elmúlt hetekben erről már úgy gondolkodnom hosszabb távon, hogy kit 
hogyan, milyen módon érintenek ezek a fejlesztési lehetőségek, amelyek az 
elkövetkezendő időszakban az agráriumot érintik.  

Én azt hiszem, hogy a korábbi nagy riadalomhoz képest megnyugtató 
megoldások kerültek be a támogatások vonatkozásában. Nagyon sok 
mindenkinek kétsége volt, nagyon sokunknak – inkább talán így fogalmazok – 
kétsége volt afelől, hogy hogyan tudunk, hogyan tudnak bizonyos gazdasági 
méretek életben maradni. Én úgy látom, hogy ezek a célkitűzések, amelyek 
megfogalmazásra kerültek, illetve a pályázatok, illetve a támogatások jelentős 
részben kompenzálják azokat a kieséseket, amelyek korábban riadalmat 
keltettek. Ugyanakkor örvendetes az, hogy fontos prioritásként került be a kis- 
és középvállalkozások helyzetének a javítása, illetve ezeknek a támogatása, 
ami egy új korszakot, egy új világot jelent szerintem az agráriumban, a 
korábbi agrárpolitikához képest ez gyökeresen más. Igaz, hogy én 
agrárpolitikáról beszélek, de ez jelentős részben itt most a vidékfejlesztés, 
mégis összeforr. De talán annyit azért megjegyeznék, hogy azok az összefogás 
nélküli akár telephelyfejlesztések, akár beruházásfejlesztések egy új 
lehetőséget jelentenek, ami egyértelműen a kisgazdaságok életképességének a 
javítását fogja jelenteni, az, hogy nemcsak hogy termelni tudnak, hanem 
megfelelő módon piacra jutást is fognak jelenteni. Ez teljesen új a korábbi 
időszakhoz képest, és én ezt nagyon fontosnak tartom.  

Az persze, hogy a gabonatárolók és szárítók hogyan, mennyiből 
épülhetnek fel, nem kell nagyon messzire menni, valóban azok a nagy 
szárítóüzemek és tárolórendszerek, amelyek kialakításra kerültek 2010 előtt 
Magyarországon, mert jelentős részben akkor kerültek kialakításra, azok azért 
azt a gabonamennyiséget, ami Magyarországon megterem, jelentős részben 
tárolni tudják, természetesen a bértárolási és egyéb tárolási funkciókat is 
figyelembe kell majd venni. De én a szárítókról csak annyit jegyeznék meg, 
hogy nem biztos, hogy a magángazdaságoknak, a kisebb gazdaságoknak – 
inkább így fogalmazok – ilyen nagy építési beruházásban kell gondolkodniuk. 
Európa és a világ számos országában régen beválttá váltak a mobil szárítók, az 
egyik telephelyről megy a másik telephelyre a mobil szárító, és a gazdáknak, 
gazdálkodóknak be tudja szárítani. Ez messze-messze 50 millió alatt van, 
rugalmas, hatékony, a beruházás igénye, nem azt mondom, hogy minimális, 
de akár egy térségi összefogásban, egy kistermelői csoportban ezek rendkívül 
jól tudnak működni. Ezt inkább csak Sallai képviselőtársamnak jegyzem meg, 
hogy nem mindig abban kell gondolkodni, vannak már a világon olyan 
megoldások, amelyeket csak nekünk kell megfelelő módon adaptálnunk a 
magyar agráriumba.  

Én úgy gondolom, hogy ezek a számok, amelyek fejlesztésről szólnak, 
én emlékszem arra az időszakra, amikor – most elnézést kérek a bizottság 
tagjaitól, nem időhúzásképpen mondom… 
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ELNÖK: Kérdést is nyugodtan tessék feltenni! (Derültség.)  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Jó, fel fogom tenni 

majd azt is, ha lesz egyáltalán. Én csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
ezek a támogatási összegek messze-messze túlmutatnak azon, amikor 
valamikor a ’90-es évek végén, 2000 táján azt mondtuk, hogy ha a magyar 
mezőgazdaságba 360-380 milliárd forint támogatás jut, akkor az egy nagy 
szám lesz, még Torgyán József miniszter úr idejében kínlódtunk a 
400 milliárdos támogatásért. Most azért, jó, eltelt azóta egy jó pár év, de már 
ennek a többszörösénél tartunk. Én azt hiszem, hogy ez is mutatja azt, hogy 
azért az agráriumra és a vidékfejlesztésre megfelelő figyelem és gondoskodás 
van fordítva.  

Én a kérdésemet csak annyiban szeretném megfogalmazni, hogy 
egyáltalán lehetséges-e az, vagy mennyiben fogják lefedezni azok a pótlólagos 
támogatások az állattenyésztésben a területi támogatások hiányában, a 
területi támogatások kiesése miatti kieséseket – azt hiszem, érthető, hogy 
nincs földalapú támogatás bizonyos gazdasági méretek fölött, ugyanakkor az 
állattenyésztő-telepeknél viszont az állatlétszám megvan, vagy talán még 
növekedni is fog. Én számoltam ezt, de kíváncsi vagyok, hogy az államtitkár 
úréknak milyen számuk van ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Legény Zsolt képviselő úr! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár 

úr, köszönjük a tájékoztatást – mindenki megköszönte, ezért így nekem is meg 
kell természetesen. 

Említette, hogy a vidékfejlesztési programnál két tematikus alprogram 
van, az egyik a fiatal gazda, a másik pedig ez a rövid ellátási lánc, a REL 
rövidítésre hallgató. A fiatal gazdánál én annyit szeretnék kérdezni, hogy itt a 
kiemelésben, vagyis a táblázatukban, amit kiadtak nekünk, szerepel, hogy a 
nagyságrend max. 25-40 vagy 50 millió forint. Elnézést, nem voltam itt az 
elején, lehet, hogy ott már elmondta, de mi alapján dől el, hogy melyik 
támogatási összegre lesz jogosult az adott fiatal gazda? 

A másik pedig a rövid ellátási lánchoz kapcsolódó kérdésem lenne. 
Várható-e az, hogy ebben a rövid ellátási láncban a szociális szövetkezetek 
szerepet kaphatnak, illetőleg a szereplők között itt említik a REL-szervezőnél a 
referenciával rendelkező nonprofit szervezetet. Azt szeretném kérdezni, hogy 
ezek milyen szervezetek lehetnek, és ki fog majd nekik erre referenciát adni. 
És ehhez a rövid ellátási lánchoz, illetőleg az ehhez kapcsolódó szociális 
szövetkezetekhez kapcsolódóan – ne hazudtoljuk meg azért önmagunkat, 
politikusok vagyunk, és nem Gór-Nagy Mária művésznő színi tanodájában 
végeztünk – politikusként szeretném megkérdezni, hogy lát-e arra 
lehetőséget, hogy a Miniszterelnökség, az önök államtitkársága esetlegesen ha 
nem is nyomást gyakoroljon, csak kezdeményezze a Fidesz-frakciónál, hogy 
akkor végre a szociális szövetkezetekről szóló törvényt elfogadjuk, vagy 
legalábbis behozzák a Ház elé.  

Köszönöm szépen, remélem, elég rövid voltam, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igen, abszolút rendben volt. További 

kérdések? (Jelzésre:) Még az első körben vagyunk, képviselő úr, kérem a 
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türelmét, az első körben vannak-e még kérdések? (Senki nem jelentkezik.) 
Akkor mint levezető elnök utolsó kérdezőként szeretnék a köszönet mellett 
kérdést is feltenni az államtitkár úrnak.  

Többször szerepelt az anyagban a kertészet, és ott általában a zöldség-
gyümölcsöt szokták kiemelni, de én azt gondolom, hogy komoly tradíciója és 
lehetősége van a vidék szempontjából, főleg a kisebb területeken való intenzív 
kertészetnél a gyógynövényekre vonatkozó termesztésnek. A gyógynövényt én 
mint megfogalmazást már régóta figyelem a különböző anyagokban, de 
egyszerűen nem jön vissza, mindig csak zöldség-gyümölcsben gondolkodunk, 
amikor kertészet van. Mi van a gyógynövényekkel? Komoly hozzáadott értéket 
tud adni a kis területtel rendelkező gazdák számára, viszonylag magas a 
foglalkoztatási része, és Magyarországon a gyógyszeripar egy elég erős 
nemzeti – úgymond – felszívó ipar a gyógynövények szempontjából. Tehát hol 
szerepel a gyógynövénykérdés a vidékfejlesztési stratégában? Szeretném ezt a 
dísznövényekkel kiegészíteni, a dísznövény is egy komoly hozzáadott értéket 
adhat, és szintén komoly munkaerőigénye van a vidék számára. Ezt a két 
kifejezést nem látom itt használni. Azt kérem, hogy ha komolyan 
gondolkodunk, akkor ezeket emeljük be ezekbe az elemekbe, és folyamatosan 
legyen ez megkülönböztetve, mármint abból a szempontból, hogy tájékoztató 
információ azok számára, akik ebben gondolkodnak vidéken.  

A másik kérdésem: a szárítókorszerűsítéssel kapcsolatosan Sándor 
említette a mobilszárítót, de én azt szeretném kérdezni, hogy esetleg kisebb 
szárító építésére, tehát nem korszerűsítésre, hanem kisebb, de új szárító 
építésére is van-e lehetőség. Nyilván itt a birtokszerkezet változik, nem biztos, 
hogy a nagy szárítókhoz odaérnek a kis- és közepes gazdák, de felmerült az, 
hogy akár úgymond ilyen közösségi beruházásként is kisebb szárítókat 
hozzanak létre. Tehát a korszerűsítés mellett van-e lehetőség újra vagy adott 
esetben ennek a mobilnak a megvásárlására? 

Itt át is térnék arra, ami az anyagban többször szerepel, a közösségi 
beruházásra. Több képviselőtársunk ezt pozitívan értékelte, szerintem ez egy 
bölcs dolog, de mit értünk ez alatt? Két szereplő már közösséginek számít? 
Vagy három, vagy négy? Tehát ennek a közösséginek a mértékét nem láttam 
ebben meghatározni. Hogyan, mi alapján lesz valami közösségi? Vagy lehet 
egy magánember és egy gazdasági társaság, vagy csak két gazdasági társaság, 
vagy csak két őstermelő lehet? Tehát milyenféle lehatárolása van az úgymond 
közösségi fogalomnak ebben a szakmai környezetben?  

A jégkárelhárításnál is több technológiát mondott. A mi vidékünkön, 
Tolna megyében Baranyával közösen az a jódos megoldás van, hogy ilyen 
generátorokkal lövünk ki… (Kis Miklós Zsolt: Az a talajgenerátor.) Tessék? 
(Kis Miklós Zsolt: Talajgenerátor.) Így van, talajgenerátor, igen – elnézést, 
nem vagyok ebben teljesen szakember. Van, ahol meg a rakétás van. A mieink 
esküsznek erre, három-négy megyében amúgy jól is működik, hiszen a szőlő 
szempontjából Tolnában, Baranyában nem mindegy, hogy milyen preventatív 
beavatkozási lehetőség van. De a kiépítése csak egy dolog, a fenntartása 
viszont nagyon komoly problémát okoz az ott élő gazdák számára, ráadásul 
abból a szempontból is, hogy önkéntes a befizetése ennek a fenntartásának, 
nálunk a NEFELA programnak, és van, aki azt mondja, hogy én nem fizetek 
be, viszont az ég mindenki fölött van, mindenki a kedvezményezettje lesz. 
Többször felmerült már a gazdák számára, hogy ha lehetne egy olyan kvázi 
normatív alapon – nyilván a földalapúból Brüsszel nem engedi ezt, tudom, de 
normatív alapon – valamiféle támogatást bekérni, hiszen hogyha mindenki 
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befizetne egy nagyon csekély összeget az ott lévő területe után, itt lehetne 
differenciálni, hogy intenzív kertészet, gyümölcsös vagy akár szántóföldi, 
akkor gyakorlatilag sok kicsi befizetésből könnyedén fenn lehetne ezt tartani. 
Jelen pillanatban tehát a meglévők fenntartása is veszélyben van 
folyamatosan. Erre kitérünk-e, hogy valamiféle egyéb társadalmi 
szerepvállalást ebben szeretnénk kialakítani 

A következő kérdésem: az erdők telepítéséről volt szó, és én nem láttam 
pontosan azt a fogalmat, hogy gyümölcsösök telepítése vagy szőlőtelepítés. A 
kertészetről beszélünk, a zöldség-gyümölcsről, a feldolgozásról, de lesz-e 
lehetőség gyümölcsösök telepítésére, hiszen itt van értelme az öntözés 
kiépítésének is, ez is egy nagyobb hozzáadott értékű beruházás. Itt a 
szőlőtelepítéseket hol látom?  

Font Sándor elnök úr kérdése volt, kérte, hogy kérdezzem meg azt, 
hogy az anyagban szerepelt, hogy 2016. január 1-jétől új alapokkal fognak 
elindulni az AKG-programok, de ez azt jelenti, hogy most a második hétéves 
ciklusnak az utolsó évére lesz ennek a kifutása, tehát ha jól értem, ez azt 
jelenti, hogy az AKG-program öt évig lesz majd fenntartható, viszont ennek a 
keretem a hétéves keret lesz öt év alatt elköltve, vagy csak az öt évre lesz 
valamiféle keret? Nyilván ebben valószínűleg nem tud pontos választ adni, 
hiszen említette, hogy most dolgozzák ki a pontos feltételeit, hogy milyen 
különbözetek lesznek akár a szántóföldi vagy a kertészeti területeken is, de 
mikorra várható ennek a pontos meghatározása, hiszen főleg a 
gyümölcsösöknél, a kertészeteknél igaz, hogy jelentős összegek voltak, de 
jelentős pluszköltséget is adott ezt az AKG-t igénybe vevő számára madáradók 
elhelyezésétől kezdve a különböző speciális kertészeti beavatkozásokra 
vonatkozóan. Tehát mikorra várható ennek a Natura-feltételrendszernek a 
kialakítása? És akkor, még egyszer, erősítse meg, hogy a hétéves keret öt év 
alatt lesz elköltve, vagy csak ötéves kerettel számolhatunk.  

Még egy kérdés: az anyagban a vidéki térség úgy volt szerepeltetve, 
hogy városok 10 ezer alatt. De most, gondolom, ez a „városok” nem jó 
megfogalmazás, inkább „települések”-et akartunk, mert akkor hirtelen 
mindenki város lesz most majd vidéken (Derültség.), hogy beleférjen ebbe a 
kategóriába. Ez elírás, vagy minek köszönhető ez úgy, hogy városok 10 ezer 
alatt mint vidéki térség megfogalmazása? 

A LEADER-rel kapcsolatosan már kaptam választ.  
A trágyatárolókra vonatkozóan még én javaslom azt a megfontolást, 

hogy közösségi trágyatárolók kialakítása, ugyanis a következő időszakban a 
Földművelésügyi Minisztériumban kiemelt szerepet fog játszani a háztáji 
gazdálkodásoknak a valódi működőképes, akár integrációja a 
sertésbérhizlalástól kezdve az egyéb állattenyésztéshez kapcsolódó 
tevékenység, csak az európai uniós törvény úgy rendelkezik, hogy ha valaki 
már tíz jószágnál többet tart, trágyatárolót kell kialakítania olyan 
feltételrendszerrel, mint hogyha több százat tartana. Felmerült a szakmai 
szervezetek részéről, hogy akkor nem feltétlenül ott, ahol van a sertés, de 
valami térségben, mondjuk egy faluban egy közösségi trágyatárolót hoznának 
létre, és akkor több helyen lehet a bérhizlalást megtenni, de a trágya úgymond 
az Európai Uniónak megfelelő elhelyezését ezekben a közösségikben lehetne 
megtenni. Mert mondjuk szeretnénk több jószágot, meg kihelyezzük, csak 
utána ott lesz a probléma, hogy a 30-40-50-100 fős hizlalásos partnereknél a 
trágyatároló kérdése meghiúsítja ezt a fajta lehetőséget. Úgyhogy én azt 
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kérem, hogy erre külön figyeljenek oda, tehát nemcsak nagy telepekben 
gondolkodunk, hanem háztáji gazdálkodásokban is.  

Ezek első körben a kérdések, öné a szót, államtitkár úr. Jelezte, hogy 
1 órakor befejezi, a többi kérdésre majd akkor írásban várjuk szeretettel a 
választ.  

Kis Miklós Zsolt (Miniszterelnökség) válaszai, reflexiói 

KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Azért is valószínűsítem, hogy akkor ez az első kör az utolsó kör is, 
mert hál’ istennek elég sok kérdést kaptam, ami az én számomra azt jelenti, 
hogy érdeklődnek a képviselő urak, és valóban ez a szakma iránti 
elkötelezettségüket is mutatja. Elnézést, de tényleg igyekszem akkor a 
rendelkezésre álló rövid negyedóra alatt megválaszolni a kérdéseket.  

Magyar Zoltán képviselő úr kérdésére válaszolva, ami a nemzeti 
támogatásokat érinti, nyilván, úgy gondolom, a 15 százalékos társfinanszírozás 
volt itt elsősorban a kérdéskör. A 15 százalékos társfinanszírozás egy keret, 
ezen belül vannak olyan támogatások, amelyekre nem kell biztosítanunk 
társfinanszírozást, ugyanakkor vannak olyanok, ahol meg kötelező jelleggel 
akár 25 százalékost is kell. Minden egyes pályázati intézkedésnél különbözőek 
a társfinanszírozási igények, tehát – még egyszer hangsúlyozom – van, ahol… 
Például amit az I. pillérből a II. pillérbe helyeztünk át támogatási összegeket, 
azoknak a felhasználásánál nem kell nemzeti társfinanszírozást biztosítani, 
ugyanakkor vannak olyan agrár-környezetvédelmi intézkedések, ahol pedig 25 
százalék kell, ez is egy európai uniós kötelezettségünk. Tehát a 15 százalék az 
összkeretrendszerre vonatkozik, ezen belül van olyan, ami egészen a 
47 százalékig elmegy, mert például egy közép-magyarországi régióban egy 
jóval magasabb társfinanszírozást kell biztosítanunk. Eleve már kevesebbet 
kap majd a pályázó 5-10 százalékkal, de a támogatástartalom része is a közép-
magyarországi régióban a nemzeti költségvetésből magasabb lesz, mint egy 
másik régióban. Ilyen szempontból tehát azt kell hogy mondjam, hogy a 
nullától egészen, ha jól emlékszem, a 47 százalék a legnagyobb 
társfinanszírozás.  

A 180 milliárd forintra, hogy az hogyan alakult ki, és hogy miért ennyi 
lett: egyébként a Földművelésügyi Minisztérium volt ennek az anyagnak az 
előterjesztője, amikor erről, a nemzeti támogatásokról beszéltünk, és akkor 
talán meg is válaszolnám Farkas képviselő úr kérdését is, amely arról szólt, 
hogy a területi támogatások csökkentése és az állattenyésztésben létrejövő 
támogatások hogyan aránylanak egymáshoz. Úgy nagyságrendileg – de majd 
lehet, hogy…, nem tudom, itt van-e még Feldman úr (Farkas Sándor: Nincs 
már itt senki! – Derültség.), nincs már itt senki, jó. Tehát akkor 
nagyságrendileg ami számokat én tudok, ahhoz viszonyítunk. Tehát a 
területalapú támogatásokból átcsoportosításokkal durván – éves szinten 
mondom, és akkor az éves szintet tudjuk lereagálni – éves szinten olyan 20-
21 milliárd forint az, ami a degresszivitás által a II. pillérben felhasználásra 
kerülhet, és ezzel szemben van a hat évre a 180 milliárd forint nemzeti 
támogatás, plusz a 32 milliárd forint az EMVA-ból, tehát összességében ott 
pedig éves szinten nagy átlagban olyan 30 milliárd forint körüli az a 
támogatási szint, amit biztosítottunk. Válaszolva tehát a kérdésre: a 
területalapú támogatásokból megtakarított vagy áthelyezett, átcsoportosított 
20 milliárd forinttal szemben éves 30 milliárd forint áll. Nyilván – ezt hozzá 
kell tenni – itt is kinek mekkora az állatlétszáma, annak mértékében fogja 
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tudni ezeket a támogatásokat igénybe venni, és nem a 2006-os vagy 
bármilyenfajta bázisévhez kötötten, hanem a SAPS területalapú támogatások 
logikájával összhangban az adott évben kinek mekkora az állatállománya, 
akkora támogatásokat tud igénybe venni, ahhoz mérten tudja a támogatásokat 
igénybe venni.  

Visszatérve még Magyar Zoltán képviselő úr kérdésére, az 
árvízvédelemmel, vízszabályozással kapcsolatos támogatásokra azt tudni kell, 
hogy a logika úgy épül fel, hogy az off-farm típusú beruházásokat – ha szabad 
így csúnya szóval fogalmaznom, bár nem szeretek ilyen kifejezéseket 
használni –, tehát ami nem a gazdaságon belüli beruházás, hanem mondjuk a 
gazdaságok közötti, mondjuk elvezetőcsatorna-beruházás vagy bármi olyan, 
ami nem egy gazdasághoz köthető, hanem a gazdaságok közötti rendszereket 
dolgozza ki, azt a környezet- és energiahatékonysági operatív programból, a 
KEHOP-ból tervezik finanszírozni, és minden, ami a gazdaságon belüli 
beruházás, lásd mondjuk egy öntözőszivattyú megvásárlása vagy a Lineár – 
hadd ne soroljam ezeket a gazdaságon belüli öntözésfejlesztési igényeket! –, 
az tartozik majd a vidékfejlesztéshez. Itt tehát a mi programunkban „csak” 
úgymond a gazdaságon belüli öntözésfejlesztést és vízszabályozásokat tudjuk 
kezelni, az országos, nagy jelentőségű rendszereket nem ebből a programból 
tudjuk finanszírozni.  

Kónya képviselő úr kérdésére én nem szeretnék a kishantosi ügyekben 
reflektálni, hiszen a mi tárcánk elsősorban a vidékfejlesztési forrásoknak a 
biztosításával, illetve az irányító hatósági feladatok ellátásával foglalkozik. Én 
úgy gondolom, hogy az a fajta elképzelés, amelyet itt röviden vázolni tudtam, 
az a fajta elképzelés és támogatási szisztéma pontosan abba az irányba hat, 
hogy ezeket az ökológiai gazdálkodásban részt vevő gazdálkodókat, gazdasági 
társaságokat – legyen az magánszemély, teljesen mindegy –, ezeket tudjuk 
támogatni. Én egyeztettem azokkal a szakmai szervezetekkel is, amelyek a 
biogazdálkodásban meghatározó szervezetek, és ők üdvözölték, hogy komoly 
forrásokat tudunk biztosítani erre a következő időszakban is. Nyilván hogyha 
ezt az átmeneti időszakot is tudtuk volna kezelni, az lett volna a legjobb 
megoldás, de meggyőződésük – az enyém is egyébként, de ezt ők maguk is 
elmondták –, hogy aki biogazdálkodással foglalkozik, az nem a 
támogatásokért fogja ezt tenni, ők szakmai meggyőződésből végzik ezt, az már 
nyilván csak hab a tortán, hogyha ehhez az adott tagállam komoly 
támogatásokat is tud hozzárendelni. Úgyhogy ők üdvözölték azt, hogy ezeket a 
forrásokat egy külön soron, külön a biogazdálkodók számára biztosítani 
tudjuk. 

Sallai képviselő úr volt a legkevesebbet kérdező, ha szabad így vicces 
kedvűen fogalmaznom. (Derültség.) Megpróbálok akkor a kérdésekre röviden 
reflektálni, és igyekszem tényleg gyors lenni.  

Megújuló energiaforrások biztosítása állattartótelepeknél rendelkezésre 
fog állni, nemcsak ott egyébként, hanem – ezt nem mondtam – más 
beruházás jellegűeknél is, tehát mind a villamos energia tekintetében, mind a 
geotermális energia tekintetében tudunk fejlesztési forrásokat biztosítani és 
támogatásokat adni. Azért nem tudok egy ilyen előadási anyagban vagy egy 
ilyen összegzésben részleteiben belemenni, mert egyrészt még nem 
definiáltuk, hogy pontosan ezek konkrétan milyen intézkedések, de nem is 
volt célunk, hiszen hogyha egy vidékfejlesztési programban mi ezt 
konkretizáljuk, akkor egy saját magunk szabta keretrendszert már nem 
léphetünk utána túl, éppen ezért nem is volt a célunk. Mind a partnerségi 
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megállapodásban is tükröződik, mind a vidékfejlesztési programban is, hogy a 
lehető legtágabb keretet hozzuk meg, és utána majd egy pályázati eljárással 
tudunk esetleg szakmai szűkítőket betenni, mert adott esetben mondjuk a 
szakma azt mondja, hogy egy ilyen irányú fejlesztést mondjuk nem feltétlenül 
kellene hogy támogassunk, de a lehetőség adva van, és utána a szakmai 
egyeztetés során dől el, hogy konkrétan ez mit jelent. De ilyen megújuló 
energiára kifejezetten lesznek támogatások, hiszen a célkitűzések között is a 
prioritások egyike egyébként pontosan az ilyen energiahatékonysági 
beruházások támogatása.  

A finanszírozás – ez egy nagyon jó kérdés. Nem tért ki rá az anyag, de 
szintén kiemelten fontos, szinte majdnem annyira, mint az eljárásrend. A 
következő időszakban tervezzük egy úgynevezett pénzügyi eszközök 
bevezetését. Ez a pénzügyi eszközök egy sok lábon álló eszközrendszer, ami 
egyrészt azt jelenti, hogy a pályázó eldöntheti, hogy a támogatás tartalmából 
adott esetben 10 százalékot mondjuk egy kedvező hitelnek a 
kamattámogatására akar-e fordítani, ez az egyik ilyen lépés; a másik az, hogy 
azok számára, akik mondjuk a pénzintézetek számára viszonylag 
megfoghatatlan szereplőt jelentenek, vagy kevésbé a finanszírozási 
központjukban van, és mondjuk nem tudnának egy pénzintézettől hitelt 
felvenni, lehetőség van rá az új program szerint – és ezen dolgozunk mind a 
hitelintézetekkel, mind a garanciaszervezetekkel –, hogy hogyan tud maga az 
irányító hatóság, maga a kormány egy kvázi pénzügyi szereplőként ha nem is 
közvetlenül, de megjelenni, ami azt jelenti, hogy egy nagyon kedvező 
hitelfeltételt tudunk biztosítani azok számára is, akik mondjuk a pénzügyi, a 
banki szereplőktől nem tudnának hiteleket igénybe venni. És nyilván itt még 
egy nagyon fontos kérdés lesz az, hogy hogyan tudjuk ehhez a fedezetet is 
biztosítani, mert hiába áll össze minden, ha a fedezet kérdéskörében 
problémák adódnak. Azon túlmenően, hogy a meglévő ingatlanokat, 
ingóságokat fedezetbe kívánjuk fordítani, azon is dolgozunk, azt is vizsgáljuk, 
hogy magát a beruházás tárgyát hogyan tudjuk fedezetté nyilvánítani, ugyanis 
a korábbi időszakban például a beruházások tárgyát a legtöbb esetben nem 
fogadták el fedezetként a pénzintézetek. Ezen tehát egy egységes csomagként 
dolgozunk, úgyhogy azt hiszem, ez is hónapokon belül kristálytiszta lesz, hogy 
hogyan tudjuk ezt a lehetőséget forintokra is fordítani a pályázók részére. 

Igyekszem nézni a kérdéseket.  
A célkitűzésekről röviden. Ez nem egy fontossági sorrend. Amikor 

bizonyosfajta prioritásokat, célkitűzéseket látunk, ez nem fontossági sorrend, 
egyszerűen csak felsorolás jellegű, tehát nincs köztük fontossági 
megkülönböztetés.  

A géptámogatásoknál nyilván ez is egy olyan szempontrendszer lehet, 
amit figyelembe vehetünk, hogy a környezetvédelmi intézkedéseknek 
mennyire tud megfelelni az adott beruházás tárgya. Csak szeretném 
megjegyezni: a géptámogatásoknál elsősorban, sőt kizárólag a munkaigényes 
ágazatok gépeit lehet a továbbiakban majd beruházás tárgyává képezni, 
magyarán a következő időszakban a szántóföldi növénytermesztés gépeit nem 
kívánjuk finanszírozni.  

A szegénység csökkentését említette mint az egyik ilyen célkitűzést, és 
hogy nem látszódik egy intézkedésben. Azért nem, mert az a célunk, hogy 
minden egyes intézkedésnél, amivel mi akár beruházásként, akár 
normatívaként vagy bármi egyéb módon támogatásokat biztosítunk a vidéken 
élők számára, ott közvetetten jelenjen meg a szegénység csökkentése, mert 
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úgy gondolom, hogy az az igazi szegénységcsökkentés, hogyha munkahelyeket 
tudunk teremteni, és ezáltal a munkahelyteremtéssel tudjuk a 
mélyszegénységben élő embereket a munka világába bevonni. Nyilván részben 
vannak már olyanok, akik attól függetlenül, hogy mondjuk munkahellyel 
rendelkeznek, még szintén nem lépték túl úgymond a szegénységi küszöböt, 
de azt gondolom, hogy ha ezeket a támogatásokat jól és hatékonyan tudjuk 
felhasználni, akkor közvetett módon a szegénységet is tudjuk ezáltal 
csökkenteni.  

Az intenzív, extenzív állattartásnál különbséget úgymond nem 
kívánunk tenni, tehát mind a két ágazat számára lehetőség lesz majd akár a 
beruházásokban, akár egyéb más módon forrásokat biztosítani.  

A fiatal gazdák támogatásánál volt egy kérdés, a kérdés arra irányult, 
hogy lesznek-e változások – ha jól értettem – az előző hétéves időszakhoz 
képest, mert elég sok visszaélésre volt lehetőség a támogatásoknál. Igen, az 
elmúlt év kiírásaiban már igyekeztünk ezt figyelembe venni, illetve akkor még 
a Földművelésügyi Minisztérium igyekezett figyelembe venni. Én azt 
gondolom, hogy az, mert valaki mondjuk egy családi gazdaságot vesz át, az 
azért még az én szememben nem a visszaélés kategóriája, hiszen pontosan ez 
lenne az egyik cél, hogy a gazdaság átadása zökkenőmentes legyen. Nyugat-
Európában négy-öt-hat generáció óta folyamatosan ezt a fajta tendenciát 
láthatjuk, azon túlmenően, hogy új szereplőket is behoznak a gazdaságba, akik 
eddig mondjuk nem voltak családi identitásból az agráriumban, de azokat is 
ebbe a kategóriába sorolják, akik már valamilyen családi gazdaságot vesznek 
át, és ez is a célunk. Mert ahhoz, hogy valóban jól működő, versenyképes 
gazdaságok jöjjenek létre vagy legyenek versenyképesek, ahhoz azt is meg kell 
teremtenünk, hogy a meglévő családi gazdaságok folytatása, generációváltása 
biztosított legyen. Én ilyen szempontból nagy különbséget nem tennék. 
Nyilván egyéb más eszközökkel azért lehet különbséget tenni, hogyha úgy 
gondoljuk.  

A gépkatalóguson túlmenően az építési normagyűjteményt említette a 
képviselő úr. Valóban, az egységes eljárásrendnek megfelelően nemcsak a 
gépkatalógusnak, hanem az építési normagyűjteménynek az átdolgozása is 
folyamatban van, és ott is egy árajánlat jellegű, de ugyanakkor 
referenciaárakat is tartalmazó rendszert kívánunk kidolgozni.  

Az 50 millió forint sok a kis gabonatárolóknál. Részben az elnök úr is 
erre utalt, ezekre a támogatásokra, meg Farkas képviselő úr is. Én úgy 
gondolom, hogy ezeket a támogatásokat lejjebb még tudjuk vinni, de az a 
célunk elsősorban, hogy akik valóban nem is a közép-, hanem a 
kisgazdálkodói méretkategória, azok elsősorban a közösségi szinteken 
kezdjenek el gondolkodni, mert lehet, hogy az ő gazdaságukhoz egy ilyen 
beruházás valóban nagy lenne, de ha már öten-tízen mondjuk a faluban 
összeállnak, akkor már azért számukra is sokkal nagyobb lenne ennek a 
kihasználása, akár például egy mobilszárítónak a kihasználása is, mert azért 
erre Nyugat-Európában elég jó példákat lehet látni, ezt kell nálunk is 
meghonosítani.  

Az élelmiszer-feldolgozásnál az 50 százalékot kevesli a képviselő úr. Én 
most a táblázatot nem hoztam magammal, de megvannak azok a 
keretrendszerek, amelyeken túlmenően mi nem tudunk menni, és, 
hangsúlyozom, minden olyan támogatási intenzitásban, amit az európai uniós 
jogszabályok határoztak meg, mi a plafonig terveztünk, és utána a pályázati 
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elbírálásoknál már csak visszafelé tudunk lépni, tehát többet ilyen 
szempontból már nem tudunk biztosítani.  

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknál ugyan nem volt 
konkrétan kérdés, de az, hogy egy támogatás eleve rendelkezésre áll, az ilyen 
szempontból nemcsak jogunk, hanem kötelezettségünk is, hiszen a 
vidékfejlesztési források 30 százalékát elsősorban ezekhez a környezetvédelmi 
intézkedésekhez, az ökoszisztémának a fenntartásához, helyreállításához kell 
minden egyes tagállamnak biztosítania. Ezeket a forrásokat tehát, én úgy 
érzem, mi nemhogy biztosítottuk, hanem még túl is szárnyaltuk.  

A tanácsadásokra visszatérve, illetve még egy kérdés volt ezzel 
kapcsolatosan, hogy vegyük figyelembe az aranykalászos képzéseknél a 
visszaélésekre a lehetőséget, a földforgalmi törvényt. Hangsúlyoznám, hogy itt 
nem feltétlenül kizárólag csak az ilyen jellegű képzéseket kívánjuk biztosítani, 
hanem az olyan jellegű tanácsadási, szaktanácsadási rendszert is, amely már 
évek óta folyamatban van, és például a NAKVI fennhatósága alatt lévő 
szaktanácsadási rendszerben is lehetőség volt a gazdálkodók részére 
támogatást biztosítani annak érdekében, hogy egy ilyen szaktanácsadási 
hálózat segítse az ő munkájukat. Elsősorban ez a fajta tanácsadási rendszer 
ezt a szaktanácsadási rendszert kívánja támogatni és biztosítani.  

Farkas képviselő úr kérdésére, a mobilszárítókra már utaltam. Valóban 
célunk lenne, hogy ilyen közösségi beruházásokként ilyen eszközök is 
megvalósuljanak. Én úgy gondolom, hogy erre lehetőséget is fogunk majd 
tudni biztosítani.  

Legény Zsolt képviselő úr kérdése volt, hogy a fiatal gazdáknál a 
beruházásnál a 25-40-50 mitől függ. Ez gyakorlatilag attól függ, a fiatal 
gazdálkodók tematikus alprogramjánál elmondtam, hogy a beruházás jellegű 
támogatások egy külön soron lesznek – azt hiszem, a képviselő úr akkor még 
nem volt itt, amikor erről beszéltem –, tehát a fiatal gazdálkodók a tematikus 
alprogramon belül, csakúgy, mint a nem fiatal gazdák, ugyanúgy tudnak 
beruházási jellegű támogatásokat igénybe venni, azzal a különbséggel, hogy ők 
házon belül tudják ezt az alprogramon belül megoldani, és attól függően, hogy 
éppen milyen beruházásokról van szó, legyen az kertészeti, állattenyésztési 
vagy egyéb más, attól függ, hogy milyen támogatásokról beszélünk. Egyébként 
magát a fiatal gazdák induló támogatását ugyanúgy 40 ezer euróban kívánja 
meghatározni, elméletileg lehetőség lenne ezt a keretösszeget megnövelni, én 
azonban úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy minél többek számára biztosítottak 
legyenek ezek a források, a 40 ezer euró is elégséges az induláshoz, meg 
egyébként is aki ezt nem tudja igénybe venni, az egyéb más módon – már 
mondtam, hogy a kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatását is be kívánjuk 
vezetni – is tudunk forrásokat biztosítani, de ez igazából attól függ, visszatérve 
a kérdésére, hogy milyenfajta beruházásokról van szó.  

A rövid ellátási láncnál a szociális szövetkezeteknek a részvétele. 
Nyilván ezt a tárcák között jól össze kell hangolni, mert a szociális 
szövetkezetek elsősorban a Belügyminisztériumhoz, illetve más egyéb 
tárcákhoz tartoznak. Én úgy gondolom, hogy ezek a szövetkezetek is képesek 
lehetnek akár ebben a rövid ellátási láncban komoly feladatokat ellátni, én is 
úgy látom egyébként, hogy vannak olyan feladatok, amelyeket jól végeznek el 
ezek a szövetkezetek. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ebbe a rövid 
ellátási láncba is beépíteni. Még egyszer hangsúlyozom: minden egyes 
beruházás vagy minden egyes program, elképzelés támogatása, amiről én 
most, a mai napon beszéltem, a következő hetekben, hónapokban még egy 
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újabb körös szakmai egyeztetésen fog keresztülmenni, tehát mindenki 
számára lehetőség van arra, hogy az egyes gazdasági, társadalmi, szakmai 
szervezetek a saját véleményüket elmondva a rendszert még tovább tudjuk 
finomhangolni.  

Az elnök úr kérdésére, kertészet, zöldség-, gyümölcstermesztés. Nyilván 
én most csak ezeket említettem meg, de már korábban is beszéltünk róla más 
egyéb fórumokon, hogy mind a gyógynövénytermesztés, mind a dísznövény 
egy nagyon fontos ágazat, és pontosan ezek azok, amelyek valóban 
munkaigényes ágazatok, és valóban jó eséllyel tudnak vidéken is 
munkahelyeket teremteni. De például a gombatermesztést is idesorolnám, 
nagyon komoly potenciálja van, hogyha megnézzük – mondjuk épp az orosz 
embargónál nem biztos hogy jó példát mondok –, hogy például a keleti 
piacainkon a gombának milyen lehetőségei vannak, úgy gondolom, hogy ha 
ezt jól ki tudjuk használni akár a laskagombánál, akár más egyéb gombáknál 
is, ezeket mindenféleképpen indokolt lesz majd részleteiben is kifejtenünk. 
Most még nem tartunk ott, hogy ebben akár támogatásban, akár 
technológiában, akár egyéb más módon én ezt most, a mai nap el tudtam 
volna mondani, de ezek mind-mind benne foglaltatnak a „kertészet”-ben mint 
gyűjtőszóban a vidékfejlesztési programban.  

A szárítók korszerűsítésén túlmenően szárítóépítésre is van lehetőség, 
elsősorban nyilván úgy, hogy az egy közösségi jellegű legyen, hiszen az a 
célunk, hogy ezeket a nagyobb jelentőségű eszközöket ne csak egy gazdálkodó 
tudja használni, hanem valóban többek számára is lehetőséget tudjon 
biztosítani az adott falvakban, térségekben. Ez vagy úgy történik majd meg, 
hogy egy valaki megvásárolja, vagy egy közösségi beruházáson keresztül.  

És akkor vissza is térnék arra, hogy mit tekintünk közösségi 
beruházásnak. Ez a definíció még jelenleg is megfogalmazás alatt van, hiszen 
meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk azokat a szűkítőket ebbe a 
rendszerbe, ebbe a megfogalmazásba beépíteni, hogy a visszaéléseket a 
minimális szintre csökkentsük le, adott esetben teljesen kizárjuk. Én nem 
szeretnék egy olyan megfogalmazást és egy olyan támogatást meghirdetni, 
amelyiknél azt látjuk, hogy valaki csak azért, mert egy közösségi beruházás 
plusz 10 százalékot jelent, csak ezért a támogatási intenzitásért vagy egy fiktív 
céget vagy egy családon belüli közösségi beruházásként megszínesített 
történetet próbál előadni majd az irányító hatóság számára. Ez egy valóban 
közösségi beruházás kell hogy legyen, tehát ennek a definiálása szintén még a 
hátralévő időszaknak az egyik legfontosabb munkája lesz. 

A jégkárelhárítással kapcsolatosan a működtetés egy nagyon fontos 
kérdés, a legfontosabb, úgy érzem. Én azt hiszem, hogy az a fajta kárenyhítési 
rendszer, ami szintén normatív alapon történik, és ugyan nem a területalapú 
támogatásokból közvetlenül, de gyakorlatilag közvetetten mégis csak abból 
fizetik a gazdálkodók, vagy egyéb más forrásból, ki tudja, hogy miből, 
mindenesetre hektáralapon kerül meghatározásra. Én úgy gondolom, hogy 
nyilván nemcsak ezzel a programmal, hanem minden más egyéb szakmai 
programmal kapcsolatban is a Földművelésügyi Minisztériummal nagyon 
komoly szakmai egyeztetések zajlanak napi szinten is, de ez is egy olyan 
témakör, amelyben meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta 
működtetést a kárenyhítési rendszerrel valahogy összefésülni. Gazdálkodók 
számomra is jelezték azt, hogy nem szeretnék a potyautas magatartást 
viszontlátni, jómagam is híve vagyok ennek, hogy ha egy rendszert 
működtetünk, azt igenis úgy kell működtetni, hogy minden egyes szereplője 
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annak a haszonélvezője legyen, de minden egyes szereplő vegye is ki a részét. 
Az nem megengedhető, hogy egy 100 fős, 500 fős településen mondjuk, vagy 
nem is a település lakossága számít, bocsánat, tehát százas nagyságrendű 
gazdasági szereplők közül mondjuk tíz fizeti a cechet, és tíz fizeti a 
működtetését, az összes többi pedig ennek a haszonélvezője, függetlenül attól, 
hogy kicsi vagy közepes vagy nagygazdaság. Én úgy gondolom, hogy 
mindenkinek ki kell vennie a részét ennek a működtetéséből. Jelenleg 
számomra, számunkra az a legkézenfekvőbb, hogy ezt valahogy a kárenyhítési 
rendszerrel összefüggésbe hozzuk, és egyébként a gazdálkodók is azt jelezték 
számunkra, hogy mivel kötelező rendszer a kárenyhítés, talán ezzel a 
rendszerrel lehetne a legjobban összefésülni ezeknek a működtetését.  

Az erdőtelepítéssel kapcsolatosan kérdezte az elnök úr, hogy 
gyümölcsöstelepítésre lesz-e lehetőség. Természetesen lesz. Épp a jövő héten 
fogunk a szakmai szervezetekkel ebben a tekintetben leülni, és megvizsgáljuk 
a lehetőségét, hogy 2015-től, mondjuk 2015. őszi telepítéseket hogyan tudunk 
megvalósítani, hiszen pont a gyümölcstermesztés, az ültetvénytelepítés az, 
ahol a résztvevőknek már több mint egy évvel előtte, legalább egy évvel előtte 
látniuk kell, hogy mik a lehetőségek, hiszen a szaporítóanyag mindig is egy 
kiemelten fontos problémája volt az ültetvénytelepítésnek. Úgy hirdettek meg 
2007 és ’10 között, emlékszem rá, nagyon sok ilyen ültetvénytelepítés volt, de 
úgy hirdettek meg pályázatokat, hogy nem egyeztettek a szakmai 
szervezetekkel, és fogalmuk sem volt, hogy milyen oltványok állnak 
rendelkezésre, és sok esetben azért nem valósultak meg beruházások, mert 
nem volt rendelkezésre álló oltvány, sok esetben pedig külföldről kellett 
behozni, annak ellenére, hogy adott esetben a hazai, magyar nemesítéseket is 
tudtuk volna alkalmazni. Ennek érdekében pont a jövő héten fogunk leülni a 
szakmai szervezetekkel, és megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy milyen 
készletek állnak jelenleg is rendelkezésre, hogy 2015. őszére milyen 
készleteket tudnak majd megvalósítani, oltványozni, és ennek megfelelően 
tudjuk az első ültetvénytelepítési programot indítani. Hozzáteszem: azt is meg 
kell majd szakmailag vizsgálni, hogy érdemes-e olyan fajtákat telepíteni, 
amelyeknek a piaci potenciálja abszolút egyre inkább csökken, és érdemes-e 
még olyan telepítéseket támogatni, amelyek nem az intenzív 
gyümölcstermesztés irányába hatnak. Azt látjuk, hogy Nyugat-Európában már 
csak és kizárólag ilyen intenzív ültetvények valósulnak meg, legyen az akár 
egyhektáros is, de nagyon komoly telepítéseket láthatunk. De akár ha a 
lengyel példát megnézzük, akkor is, és szakmai berkekben mindig felmerül, 
hogy miért tudnak a lengyelek versenyképesebbek lenni adott esetben egy-egy 
fajtánál, mint akár a magyarok, akár mások Európában. Meg kell nézni, hogy 
ők is milyen intenzív jellegű telepítéseket hajtottak végre. Én úgy gondolom, 
hogy számunkra is az egyik ilyen megoldás, hogy az intenzív 
ültetvénytelepítéseket támogassuk, és hozzáteszem azt is, hogy nyilván azt is 
meg kell majd vizsgálni, hogy ennek a forráselosztása hogyan fog majd 
megvalósulni, és hogy legyen-e például olyan telepítés, ami csak és kizárólag a 
léalmának a növelését célozza meg. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hetek, 
hónapok piaci anomáliái, nemcsak az orosz piac, hanem a saját 
túltermelésünk miatt is azt kell hogy mondassák velünk, hogy bizony 
elsősorban az exportképes és piacképes fajtákra kell a továbbiakban 
fókuszálnunk.  

Az AKG-forrásokat illetően az a fajta forrás, amit a táblázatban 
bemutattunk, az ugyan hét évre vonatkozik, de mivel ötéves a program, 
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természetesen ezt a teljes költségvetést az öt évben kívánjuk felhasználni. 
Tehát hogy világos legyen mindenki számára: a több mint 250 milliárd 
forintot az öt évben kívánjuk felhasználni, ezáltal is biztosítva azt, hogy ahogy 
a korábbi években is durván 50 milliárd forint állt minden egyes évben 
rendelkezésre, a további években is marad ez az 50 milliárd forintos szinten a 
terveink szerint. Egyébként csak megjegyzem, hogy az egyéves átmeneti 
időszakban az AKG-források nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor 
rendelkezésre fognak állni termeléshez kötött támogatások, és például a 
gyümölcstermesztők esetében – így fejből tudom mondani –, ha jól 
emlékszem, a szaktárca durván 25 ezer hektárral számol, ami potenciálisan 
termeléshez kötött támogatást tud igénybe venni a közvetlen támogatásokból, 
és ez nagyságrendileg a jelenlegi számítások szerint több mint 600 euró 
hektáronként. Úgy gondolom tehát, hogy az a fajta szemlélet, ami sokakat 
jellemzett, hogy az AKG-t gyakorlatilag egy top-upnak, egy plusz közvetett 
támogatásnak minősítette csak, azt a szemléletet el kell felejteni. Az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásokért pluszteljesítményeket kell 
biztosítani, pluszteljesítményeket kell vállalni, és tekintettel ezekre a 
vállalásokra ezek többletköltségekkel járnak, vagy adott esetben 
bevételcsökkenéssel, ezt kívánja kompenzálni az AKG is, ezt kívánja 
kompenzálni az ökológiai gazdálkodási támogatás is, nem pedig top-up 
támogatásként alanyi jogon jár mindenki számára. Voltak egyesek, akik ezt 
alanyi jogúnak vélték vélelmezni, hogy nekik ez alanyi jogon jár, tüntettek is 
éppen eleget az elmúlt hónapokban. Az AKG nem alanyi jogon jár, az azoknak 
jár, akik ezeket a többletkötelezettségeket vállalják.  

A vidékfejlesztési programban 10 ezer alatti településekre gondolunk 
nyilván elsősorban, tehát a megfogalmazással ilyen szempontból – elnézést, 
hogyha az anyagban így volt! – településekre gondolunk.  

A trágyatárolók esetében pedig megvizsgáljuk azt, hogy ezt a közösségi 
beruházásokban meg lehet-e valósítani. Én úgy látom, hogy semmi akadálya 
nincsen, sőt ez lenne az igazi célkitűzés, hogy nagyobb és fölöslegesebb 
beruházásokat, mint amit egyes gazdálkodók megterveznek, ne valósítsanak 
meg, hanem inkább fogjanak össze, akár adott esetben egy konzorcium 
keretében, akár adott esetben egy közösségi beruházás keretében. Még egyszer 
hangsúlyozom: a definíciót még tisztáznunk kell, de az a célunk, hogy abba az 
irányba ösztönözzük őket, hogy ne csak a saját gazdaságaikat, hanem a 
közösségi gazdaságaikat is fejleszteni tudják.  

Köszönöm szépen a lehetőséget. Remélem, hogy mindenki számára 
kielégítő volt a válaszom, amennyiben nem, akkor természetesen akár írásban 
is állok rendelkezésükre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a kimerítő és nagyon 

korrekt válaszadást.  
Két dologra szeretném felhívni kollégáink figyelmét is. Felmerült, hogy 

ezt a prezentációt, amit most írásban fekete-fehérben kaptunk meg, a 
bizottság tagjai számára, amennyiben ezt az államtitkár úr is jóváhagyja, 
elektronikus úton elküldenénk, és akkor otthon mindenki fel tudja ezt 
használni, illetve tovább tudja tanulmányozni, és a színek is előjönnek, amik 
most úgy eltűntek előlünk.  

A másik lehetőség viszont az, hogy amennyiben maradtak kérdések 
bennünk, márpedig biztos vagyok benne, hogy maradtak, a kérdéseket írásban 
fel tudjuk tenni az államtitkár úrnak, és biztos vagyok benne, hogy megfelelő 
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határidőn belül korrekt válaszokat fog adni. Illetve nem fenyegetésként, de én 
azt tudom csak mondani, hogy majd hívjuk még az államtitkár urat, hiszen 
ezek a programok január végéig záródnak le, és jó, hogyha bizonyos 
időközönként visszatekintünk, hogy éppen most hol tartunk.  

Úgyhogy még egyszer köszönöm képviselőtársaimnak… 
 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Nagyon szívesen 

állok rendelkezésükre.  
 
ELNÖK: …a kérdéseket, az államtitkár úrnak pedig ezt a kiváló 

helytállást. További szép napot és jó munkát kívánok önnek! 
 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. (Kis 

Miklós Zsolt távozik.)  
 
ELNÖK: Áttérünk a második napirendi pontra. (Az elnök Horváth 

Zoltánnéval egyeztet.) Köszönjük szépen… 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Elnézést! 
 
ELNÖK: Igen! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Az előterjesztőnek vagy Farkas úrnak 

szerettem volna reagálni, hogyha megengedi.  
 
ELNÖK: Lezártuk, de amíg feláll az új rendszer, addig természetesen, 

parancsoljon! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Tényleg csak két 

mondatot, és ez sem vita, csak az, hogy a szárítás, tárolás esetében konkrétan 
arra gondoltam, hogy kisgazdaságok, kistermelők azok, akiknek nagyon kis 
mennyiségben is problémát okoz most az, hogy mondjuk 7500 és 8 ezer forint 
között veszik át a napraforgót, 3500 most az Alföldön a kukorica, miközben 
tavasszal 7200… (Farkas Sándor: Mennyi?) Tehát hogy nem szárításról 
beszéltem, hanem tárolásról. (Közbeszólás: 3 ezer?) 3500-ért veszik most át a 
kukoricát. (Farkas Sándor: Eladó, eladó az összes kukoricám! – Derültség. – 
Farkas Sándor: 2800 és 2900.) 2800… Akkor valószínűleg… Na, mindegy… 

 
ELNÖK: A kölcsönös árajánlatokat majd… 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): És a mobil feldolgozó eszközökre 

akartam még utalni, hogy a gépesítésbe beleértettem, de például pont most az 
almaügyben többször elhangzott az, hogy ott is nagyon sok olyan technológia 
van, ami ilyen mobileszközökkel segít.  

Illetve egyetlenegy dologra szerettem volna még az alelnök úrnak 
reagálni, ami nagyon rosszul hangzott, ez pedig az, hogy azt tetszett volt 
mondani, ezt a kifejezést, hogy kompenzálják a nagygazdaságokat… (Zúg a 
hangosító berendezés.) …kompenzálják a nagygazdaságokat. Gondolom, hogy 
itt maximum a magas foglalkoztatókról van szó, és nem pedig úgy általában 
értette (Farkas Sándor: Úgy is!), hogy átcsoportosították vidékfejlesztésre, és 
innen visszaadják nekik. (Farkas Sándor: Így értettük.) Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A technikai átállás megtörtént, a további 

kérdés-feleletet az első napirendi ponttal kapcsolatban majd, kérem a 
képviselőtársaimtól, a bizottsági ülés után tegyék fel egymásnak.  

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más 
természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. 
törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló T/1273. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) 

Szeretettel köszöntöm a 2. napirendi ponthoz érkezett vendégeinket, 
Nagy István államtitkár urat és Andréka Tamás főosztályvezető urat. A 2. 
napirendi pontban részletes vitára való bocsátásról kell hogy döntsünk – ez 
egy új eljárásrend, ha valamit rosszul mondok, akkor kérem Katalint, hogy 
majd segítsen. A Házszabály szerint részletes vitát folytatunk le, mint kijelölt 
bizottság a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 
kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat esetében.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak mint előterjesztőnek. 
Parancsoljon! 

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A törvényjavaslathoz egyetlenegy módosító indítvány 
érkezett, Magyar Zoltán képviselő úrtól. A módosító javaslatának célja a 
kárenyhítő juttatásra való jogosultság feltételeként a törvényben szereplő 
30 százalékos mértéket meghaladó üzemi szintű hozamérték-csökkentés 
15 százalékra való csökkentése. A csökkentéssel a Földművelésügyi 
Minisztérium is egyetért, tervezi is annak bevezetését, azonban erre csak az 
Európai Bizottság előzetes jóváhagyását, tehát notifikációját követően van 
lehetőség. A jóváhagyási eljárást már tavasszal megindította a tárca, azonban 
sajnálatos módon ez idáig még nem zárult le, ennek hiányában azonban az 
ilyen kifizetés az uniós joggal összeegyeztethetetlen támogatásnak minősülne, 
amelyet a gazdáknak nyilván vissza kellene majd fizetni. A módosításra a 
Bizottság jóváhagyását követően az év végére tervezett egyes agrárirányú 
salátatörvényben kerülhet sor. Minderre tekintettel a módosító javaslatot nem 
támogatjuk.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát az új Házszabály szerint 

megyünk, ezt mindenki tanulja még ebben a formában. Az államtitkár úr tehát 
arról tájékoztatott, hogy a tárca nem támogatja ezt a módosító indítványt. 
Most a részletes vitában vagyunk, és akkor megkérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki kíván hozzászólni a részletes vita e szakaszában. (Magyar Zoltán 
jelzésére:) Az előterjesztő, már a módosítás előterjesztője! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm az államtitkár úrnak a válaszát, az 
korrekt volt, és arra a kérdésemre is megkaptam a választ, amit most fel 
akartam tenni, hogy mikor fog akkor ez beépülni – hogyha Brüsszel is 
rábólint. Ennek ellenére fenntartom a módosításomat, de megnyugtatott 
mindenképpen a válasza.  
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Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: De azzal sokat segítene nekünk, hogyha visszavonná a 

módosítását ezek szerint, mert akkor leegyszerűsíti a dolgot, mert technikailag 
nem tudjuk elfogadni ezt a módosítást, mert nem tudjuk beilleszteni jelen 
pillanatban a jogkörnyezetben. Tehát ha ragaszkodik hozzá a képviselő úr, 
akkor én végigmegyek a módosítást érintő vitának a különböző szakaszain 
meg szavazásain, a végeredmény az lesz, hogy nem fogjuk támogatni – most 
én feltételezem. De ha ön most ezt visszavonja, mert belátja, hogy ez egy 
korrekt tájékoztatás volt az államtitkár úrtól, akkor én azt gondolom, hogy 
nyilván szakmai szempontokat figyelembe véve és nyilván az ön jó szándékát 
meg szakmai – hogy mondjam? – javaslatát is mérlegelve, de akkor nem kell 
ezt az egészet lefolytatni. (Horváth Zoltánné az elnöknek: De, végig kell 
vinni.) Ha visszavonja, akkor is? (Horváth Zoltánné az elnöknek: Akkor is.) 
Nem tudom, a képviselő úr fenntartja vagy visszavonja?  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Vissza… 

Akkor fenntartanám azért. Gyorsan végig tudunk rajta szaladni, nem lesz 
kérdésem.  

 
ELNÖK: Jó, akkor… Jó, itt a Katalin mondta, hogy én mit tegyek fel, én 

felteszem azokat a kérdéseket. Akkor tényleg megértést és türelmet kérek, 
hiszen ez egy új tematika mindannyiunk számára, de megoldjuk.  

Most pedig tehát döntenünk kell arról, hogy a törvényjavaslat a) 
megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek; b) 
illeszkedik-e a jogrendszer egységébe; c) megfelel-e a nemzetközi jogból és az 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek; és d) megfelel-e a jogalkotás 
szakmai követelményeinek. Erről fogunk most szavazni, merthogy 
fenntartotta a képviselő úr, a részletes vitában vagyunk. Most ilyenkor itt lesz 
hozzászólás? Egy szavazás. (Közbeszólások. – Nincs jelentkező.) Szavazunk. 

Az államtitkár úr elmondása szerint ez az indítvány nem felel meg 
ezeknek az általam felsorolt módosításoknak… az alap törvényjavaslatról… az 
megfelel, tehát akkor ezt támogatjuk?  

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Elnök úr, egy pillanat! Külön kell választani, vagyis én javasolnám, hogy 
válasszuk külön magát az eredeti törvényt, amely szerintem mindennek 
megfelel, és a hozzá kapcsolódó módosító indítványt, mert a módosító 
indítványra adtam a választ… 

 
ELNÖK: Jó… 

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Ez a 

tárcával egyező álláspont, viszont a törvény, azt ha most elmeszeljük, akkor az 
nem kerül a Ház elé.  

 
ELNÖK: Én tutira mentem volna, csak egyszerűen nekem ezt az újfajta 

rendszert még mindenképpen szoknom kell. Olvasom is, hallgatom is, 
úgyhogy végigmegyünk. Tehát szavazunk. 

Az államtitkár úr támogatja. Kérdezem, a bizottság támogatja-e. Az 
alaptörvényt, igen. (Szavazás.) Jó, köszönöm szépen 
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Akkor most a módosító szakasz következik a háttéranyag alapján… 
(Magyar Zoltán: Csomagban!) Jó, akkor arról szavazzunk, hogy csomagban 
szavazunk, Magyar Zoltán képviselő úr hozzájárul ahhoz, hogy csomagban 
szavazzunk.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk a háttéranyagban lévő 

módosítóról, ezt az előterjesztő nem támogatja. És a bizottság támogatja…? 
(Farkas Sándor: Egy szavazás?) Tessék? (Farkas Sándor: Egy szavazás.) 
Nem tudok ennyi felé koncentrálni, komolyan, tehát én türelmet kérek. 
Mindenki jó szándékkal van, Katalin is, a képviselőtársam is, meg nekem is 
szoknom kell még ezt. Tehát a képviselő úr azt mondta, hogy ő összevonja a 
módosítását, tehát erről nem szavazunk, mert ő, gondolom, ebbe önszántából 
belement. (Magyar Zoltán: Igen.) Tehát itt van jelen pillanatban az én 
értelmezésem szerint nyolc módosítószavazás, tehát egyszer szavazunk, mert 
ő ezt összevonta, jó?  

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Már 

csak azért is, mert összefügg mindegyik a 30-ról a 15-re csökkentéssel. 
(Közbeszólások: Így van! Ugyanazt szeretné mindegyik!)  

 
ELNÖK: Igen. Jó, akkor az előterjesztő támogatja a módosítást, illetve 

az elején azt mondta, hogy nem támogatja a módosításokat, tehát ez a része 
megvolt. A képviselő úr kívánja-e kiegészíteni szóban?  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem.  
 
ELNÖK: Nem kívánja, sőt össze is vonta őket. Tehát most akkor ezután 

ezekről szavazzunk!  
Aki egyetért a módosítással, az, kérem, kézfeltartással jelezze. 

(Szavazás.) Ez egyharmadot sem… (Horváth Zoltánné az elnöknek: Nincs 
már egyharmad.) Nincs egyharmad sem? Jó. Ez még az… Akkor nem.  

Most áttérünk a bizottsági módosítóra. A részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatra térünk rá. Az előterjesztőt meg szeretném 
kérdezni, van-e ezzel kapcsolatosan… A bizottsági módosító, az mi vagyunk, 
így van, de meg szeretném kérdezni, hogy a kormány részéről van-e ezzel 
kapcsolatosan észrevétel.  

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az FM támogatja. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság 

akkor támogatja-e a bizottság módosító javaslatát. Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag. …Egyhangú sincs most már, csak támogatja 
vagy nem? (Horváth Zoltánné az elnöknek: De, az van.) Akkor egyhangúlag 
támogatja. Jó.  

A következő, amiről döntenünk kell… Jó. Akkor kérdezem a 
bizottságot, hogy benyújtja-e a bizottság a módosító javaslatot…, ezt 
benyújtjuk.  
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A 4-es szavazás: kérem a bizottságot, hogy a részletes vitát zárja le. Aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Na, jól kivitatkoztuk 
magunkat. Igen, most egy összefoglaló jelentést osztottak ki a kollégáink, és 
arról kell most szavazni, hogy ezt benyújtjuk a parlament számára. El lehet 
olvasni természetesen. (Rövid szünet.) Jó, mindjárt túl vagyunk rajta. 
Elolvasták a képviselőtársaim az összefoglalót? (Általános helyeslés.)  

Szeretném megkérdezni, hogy ezt támogatja-e a bizottság, hogy 
benyújtsuk ezt a javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangúlag. Tehát itt nincs kisebbségi vélemény, csak többségi 
vélemény van.  

Ha akarunk, akkor előterjesztőt javasolhatunk. Dankó képviselő úr 
nem kíván előterjesztő lenni esetleg többségi véleményként? Képviselő úr, 
elnézést! Képviselő úr, csak szeretném megkérdezni, hogy a bizottság többségi 
véleményét kívánja-e ismertetni a parlamentben.  

 
DANKÓ BÉLA (Fidesz): Ha az elnök úr ragaszkodik hozzá.  
 
ELNÖK: Ezt az egy lapot. Akkor én javaslom Dankó képviselő urat, 

hogy a többségi véleményt a parlament számára elmondja. Aki ezzel egyetért, 
kérem, igennel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Végeztünk? (Általános helyeslés.)  
Szeretném megköszönni ebben a türelmüket meg az 

együttműködésüket, ez egy újfajta lebonyolítás, és ez nem olyan egyszerű, úgy 
tűnik. Igen. 

Egyebek 

Akkor az egyebekre térünk rá. (Senki nem jelentkezik.) Az egyebekben 
nincs hozzászólás.  

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek meg szeretném köszönni a munkáját. Valószínűleg a jövő 
héten nincs bizottsági ülés, hanem két hét múlva lesz. Addig is jó munkát, jó 
hétvégét! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 22 perc)  

  

Horváth István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


