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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet írásban már kiküldtük 
a bizottság tagjainak, közben tegnap este érkezett egy kezdeményezés Legény 
Zsolt MSZP-s képviselőtársunk részéről, amelyben még egy napirendi pont 
felvételét javasolja, mégpedig az egyes adótörvények változását, amelynek 
jelenlegi értelmezésében az önkormányzatok minden olyan adót kivethetnek, 
amelyet jogszabály nem tilt – eddig csak azokat az adófajtákat vethették ki, 
amelyeket az önkormányzatok adózási szabályairól szóló törvény felsorolt, 
nevesített. A kérdésben egész nagy a házon belüli vita mind a kormányoldal, 
mind az ellenzék részéről, és ha esetleg ezzel kapcsolatban figyelték a 
Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának egy nyilatkozatát 
– ez november 21-én volt –, Nagy István úr már jelezte, hogy a tárca ebben a 
kérdésben a kormányon belül elkezdett egy egyeztetést, amelynek a szerintük 
szándékozott végeredménye az lenne, hogy ne legyen nevesítve a termőföld az 
adóztatható kategóriában. Megkértük az MTI-t, és a rendelkezésünkre 
bocsátotta a szó szerinti MTI-közleményt erről, ami interjút a parlamenti 
államtitkársággal készítettek, ezt, úgy tudom, a titkárság kiosztotta… (Az 
elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Nem, ha kell, akkor ezt itt át tudjuk 
adni, illetve sokszorosítjuk. Miután tehát a kormányon belül maga a szaktárca 
is ugyanezt a véleményt osztja, hogy az adóztathatósági kategóriából vonjuk ki 
a termőföldet, én nem fogom javasolni a mai napra, hogy ezt a napirendi 
pontot napirendre vegyük.  

Kérdezem Legény Zsoltot, hogy akar-e bármilyen kiegészítést tenni.  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Igen, köszönöm szépen, elnök úr. 

Köszönöm szépen, elnök úr, pontosan azért kezdeményeztem a 
Mezőgazdasági bizottságban ezen téma vagy ezen terület napirendrevételét, 
merthogy kifejezetten ezt a bizottságot érinti ez a bizonyos kérdéskör, és mivel 
az önkormányzatoknak egyébként november 30-áig döntést kell hozniuk 
abban, hogy a jövő évi adókivetésüket hogyan fogják meghatározni, ezért 
gondoltam, hogy mindenképpen beszélnünk kell erről a témáról a 
Mezőgazdasági bizottságban, hiszen – ahogy mondtam – ez minket érint. 
Egyébként tisztában vagyok azzal, hogy kormánypárti bizottsági tagtársaim is 
nagyrészt azzal értenek egyet, hogy ne adóztassuk meg a termőföldet, ezzel 
együtt mivel – ahogy az elnök úr említette – a szaktárca már nyilatkozott, 
hogy ezt így már ők sem támogatnák, mivel azonban november 30-a egészen 
pontosan vasárnap, azt gondolom, hogy ha addig nem történik ebben érdemi 
lépés, akkor szerintem mindenképpen kell hogy beszéljünk erről a témáról itt 
a bizottságban. Én ezért kezdeményeztem volna tehát ezen napirendi pontot, 
hogy vegyük fel a napirendi pontjaink közé. Én azt javasolnám, hogy 
beszéljünk róla, és beszéljük meg, hogy milyen álláspontot képviselünk ebben 
az adott ügyben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen. Nem tettem hozzá azt a véleményemet, hogy jobban 

örültünk volna, hogyha hamarabb megérkezik ez a kezdeményezés, mert 
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akkor a kormány részéről is tudtunk volna olyan meghívott vendéget idekérni, 
aki esetleg pro és kontra érvekkel megvilágítaná ennek a hátterét, hogy mi van 
akkor, hogyha ez az adójogszabály változatlan marad. Ugyanis van egy 
filozófia, amely szerint az önkormányzatoknál van egy komoly kérés, hogy 
nagyobb legyen az adójogszabályi mozgásterük, és ők maguk dönthessenek, 
hogy szükséges-e bármilyen más, az eddigiektől eltérő típusú adó kivetését 
kezdeményezniük, hogy a saját működésükhöz mennyiben szükséges esetleg 
más adófajta megjelenése. Van tehát elméletileg egy szabadságolási igényt 
követelő rész, és ebben benne van az is, hogy igen, de a termőföld, amit 
említettél, bennünket érint, bár hozzáteszem, hogy az adójogszabályok nem 
annyira, mert az nem a mi bizottságunk konkrét témaköréhez tartozik. A 
másik vélekedés pedig az, hogy rendben van, hogy az önkormányzatok 
adókivetési szabadsága növekedjen, ez egy elég komoly igény az 
önkormányzatok részéről, a másik oldalon pedig az van, hogy ez a növekedés 
ne legyen korlátlan, tehát legyenek mégis olyan területek, amelyekre nem 
vethetnek ki adót, például a termőföldre. Ez a filozófiavita, mondom, még 
nem zárult le, úgy látszik, úgy tűnik, a kormányon belül sem, és én 
mindenféleképpen szükségesnek tartottam volna, hogy ehhez időben tudjuk 
értesíteni a megfelelő minisztérium idevonatkozó, hozzáértő személyét, de 
lesznek további üléseink is.  

Én értem azt, hogy az önkormányzatoknak az adókivetési szabályok 
szerint novemberben kötelezettségei vannak, de lesznek még üléseink, 
ülésezünk még a hátralévő három hétben, ez a vita valószínűleg el fog dőlni, 
tehát bizonyára kapunk róla információt, esetleg ha addig nem, akkor a 
kormány megfelelő szervei bevonásával folytassuk le inkább ezt a vitát! Ezért 
nem javaslom a mai napra többek között, mint említettem.  

Először ezért erről a kezdeményezésről kell döntenünk, amely az MSZP 
képviselőcsoportja, bizottsági tagjai részéről érkezett, amely szerint új 
napirendi pontot szerettek volna felvenni. Kérdezem, ki az, aki támogatja, 
hogy az imént említett napirendi pont kerüljön fel a mai napi napirendi 
pontok közé. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 3 igen… 
(Győrffy Balázs: Nem, bocsánat! – Derültség.) Akkor döntsük el, hogy ki 
szeretné, és ki nem! (Győrffy Balázs: Csak olvastam valamit, és azzal értek 
egyet! – Derültség.) Akkor 2 igen. A bizottság akkor bizonyára nem 
támogatja, mert már csak nem és tartózkodó szavazatok lehetnek, de azért 
megkérdezem, hogy ki az, aki nem támogatja. (Szavazás.) 7 nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Akkor 6 elutasító, nem szavazat és 
1 tartózkodás volt. A végeredményen nem változtat, a bizottságunk ezt nem 
szeretné napirendre venni a mai napon.  

Visszatérünk a napirendtervezethez, a meghívó szerinti 
napirendtervezethez. Kérdezem, hogy ehhez további kérdés, észrevétel van-e. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a 
napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 7 igen. 
Bizottságunk eszerint fog haladni.  

Közvetlen támogatások 2015-2020 

Több héttel ezelőtt megállapodtunk arról, hogy mind a 
vidékfejlesztésért felelős államtitkárt, mind pedig az agrárgazdaságért felelős 
államtitkárt meghallgatjuk a bizottságunkban a következő hét év új közös 
agrárpolitikai rendszerének Magyarországot érintő támogatási rendjéről. Kis 
Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár urat már meghallgattuk, a mai 
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napra pedig Czerván Györgyöt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárát 
kértük meg, hogy tájékoztassa a bizottságot. Szeretettem köszöntöm az 
államtitkár urat, egyben segítő kollégáit is! Tudjuk, hogy talán Czerván 
György volt az az államtitkár, aki a legsűrűbben jött el a bizottságunkhoz, 
szinte lépésről lépésre tájékoztatást adott még a KAP-reform vitája alatt az 
éppen adott álláspontnak és tárgyalási szakaszoknak megfelelően, míg 
eljutottunk a mai napig, amikor is nem tudom, hogy már végleges, lezárt 
tárgyalási szakaszok után tudja-e az álláspontját közvetíteni, vagy esetleg még 
mindig van vitatott kérdés az EU asztalán, de erről majd az államtitkár úr 
tájékoztat bennünket.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak.  

Czerván György (Földművelésügyi Minisztérium) 
tájékoztatója 

CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
(Tájékoztatóját vetítés kíséri.) Nem is tudom, melyik mikrofont használjam… 
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a Mezőgazdasági 
bizottságot, és köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást, illetve a türelmet, 
hiszen néhány hete már egyeztetjük az időpontot, hogy mikor lenne alkalmas 
mind a bizottságnak, mind az FM-nek ezt a meghallgatást megtartani. 
Valóban az volt az oka annak, hogy ezt az időpontot tűztük ki, hogy most 
éreztem azt, hogy úgymond viszonylag nyugalmi helyzet van, én nem 
mondom, hogy minden eldőlt Brüsszelben, de lényegi kérdésekben, úgy 
gondolom, tisztán látunk, és tulajdonképpen egy finomhangolás van még 
hátra, főleg a zöldítés, azon belül is talán az ökológiai célterülettel kapcsolatos 
kérdéseknél kell jó néhány dolgot tisztázni még Brüsszellel, mert ahogy a 
jogszabályalkotással haladunk előre, úgy szembesülünk különböző életszerű 
problémákkal. Tehát amit én most el fogok mondani, az, úgy gondolom, 
alapvetően nem fog már változni. Január 1-jével lép életbe tulajdonképpen az 
uniós jogszabály. Sokan bírálnak bennünket, hogy még nem jöttünk ki a 
végrehajtási jogszabályokkal, de nem is tudunk kijönni addig, amíg az uniós 
jogszabály nem lép életbe január 1-jén. Ettől függetlenül – itt vannak a 
kamara képviselői is – nem is tudom, mióta járjuk az országot, vagy három 
éve járjuk az országot, meg különböző kiadványokat is kiadtunk a mindenkori 
információkról, hogy mire számíthatnak a gazdák, mire számíthatnak a 
gazdálkodók, és milyen szabályokat kell betartani.  

Mielőtt belemennék az előadásom témájába, csak azért, hogy ne 
maradjon az ellenzéki képviselőkben hiányérzet, csak egy gondolatot 
szeretnék elmondani a földadó kapcsán. A minisztérium álláspontját Nagy 
István államtitkár úr elmondta, sem ő, sem a minisztérium, sem én nem 
támogatjuk semmilyen földadó kivetését, de mindenfajta adótéma a 
Nemzetgazdasági Minisztérium kompetenciája, tehát egy ilyen 
meghallgatáson vagy egy ilyen napirendi pont kapcsán valóban ők az 
illetékesek. Ettől még az FM véleménye az, amit én elmondtam. Azt is 
világosan kell látni – ez nem nagyon szokott a földadó kapcsán előtérbe 
kerülni –, hogy itt a földtulajdonosokkal kapcsolatosan merül fel ez a kérdés. 
Vagyoni típusú adókat a kormány általánosságban nem támogat. Itt egy 
kérdés van, az, hogy ha december 15-én befejeződik a parlament – márpedig 
ez a terv, úgy tudom –, akkor technikailag egy agrársalátába, amit egyébként 
mi még szeretnénk bevinni, vagy a költségvetést megalapozó törvénybe egy 
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ilyen tiltó rendelkezést a kormány be tud-e, be akar-e tenni, vagy sem, ez a 
következő napokban nyilván el fog dőlni.  

Akkor át szeretnék térni az előadásomra: közvetlen támogatások. A 
következő hétéves ciklus most már hat év, és igazából az idei átmeneti év után 
2015-től térünk át az új közvetlen támogatási rendszerre. A most látható 
diának a címe az, hogy: „A közvetlen támogatások jelenlegi rendszere 
Magyarországon”, de ez igazából az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
rendszere Magyarországon. Van az úgynevezett I. pillér, ahol a közvetlen 
támogatások és a piaci támogatások szerepelnek, van a II. pillér, ami nem 
számít a közvetlen támogatások közé – erről tehát nem fogok beszélni, hiszen 
erről beszélt néhány nappal vagy héttel ezelőtt Kis Miklós államtitkár úr, tehát 
ezek a társfinanszírozott támogatások, ezen jogcímek nagy része uniós forrás, 
kisebbik része hazai költségvetést terhelő forrás, míg az I. pilléres közvetlen 
támogatások 100 százalékban uniós finanszírozású támogatások –, és röviden 
beszélni fogok a nemzeti támogatásokról is. Most folyik a 2015. évi 
költségvetés vitája a parlamentben, ez utóbbiak nagyon fontosak véleményem 
szerint, és 100 százalékosan hazai költségvetésből finanszírozott 
támogatásokról van szó, ide azt írtam, hogy az FM írja ki a jogcímeket, de az 
NGM-et is odaírtam mint felelőst, hiszen a költségvetésért az NGM a felelős, 
és igazából a rendelkezésre álló forrásokat a költségvetés keretében lehet 
biztosítani. Amiről először beszélek, az tehát az EMGA rendszer, a közvetlen 
támogatások rendszere 2015-től 2020 végéig.  

Azzal szeretném kezdeni, hogy minden tagállamnak lehetősége volt, 
hogy az I. és a II. pillér között maximálisan az adott boríték 15 százalékát 
egyikből a másikba átcsoportosítsa, ha akarja, ha úgy döntött, akkor az I-esből 
a II-esbe, tehát az EMGA-ból az EMVA-ba, vagy fordítva. Magyarország úgy 
döntött, hogy a vidékfejlesztési forrásokból 15 százalékot, az Unió által 
engedélyezett maximális 15 százalékot átcsoportosítja a közvetlen 
támogatásokhoz. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen borítékunk eredetileg 
1271 millió euró volt – most 2015-ről beszélek –, és ez a 15 százalékos 
átcsoportosítás 310 forintos árfolyamon durván egy 23 milliárdos átpakolást 
jelent a II. pillérből az I. pillérbe, a közvetlen támogatásokhoz, ez évente 
23 milliárd forint. Ez azt jelenti hektárra átszámítva, hogy olyan 
12,8 euró/hektár támogatásnövekedés jelenik meg az I. pilléren. Amikor az 
egy hektárra jutó támogatásokról beszélek, majd elmondom, hogy mi volt 
ezzel a célja a kormányzatnak. Ez nagyon fontos, ez mindenkit érint, nyilván 
1200 hektárig mindenkinek a területalapú támogatása – ami most már több 
komponensből áll – olyan 12,8 euró/hektárral megnövekedett e döntés 
következtében.  

A következő képen látható a sémát én már többször bemutattam a 
bizottságnak tervezet formájában, most már ez a végleges séma, hogy hogyan 
néz ki az új támogatási rendszer. Van a felső téglalap, én ezt normál 
támogatási rendszernek nevezem, illetve van egy attól eltérő, ami alul látható, 
a kisgazdaságok egyszerűsített támogatása. A normál rendszerben vannak a 
kötelező elemek: az alaptámogatás, ami SAPS elven működik, ez nem SAPS 
támogatás, hanem alaptámogatás, ami SAPS elven működik, ugyanúgy, mint 
a mostani egyszerűsített területalapú támogatás; ehhez hozzájön teljesen új 
elemként az a bizonyos „zöld” komponens, tulajdonképpen az alap- és a „zöld” 
komponens felel meg a mostani SAPS területalapú támogatásnak az új 
rendszerben; megjelenik a fiatal gazdáknak juttatott támogatás, ami látszólag 
nem újdonság, hiszen eddig is volt fiatalgazda-támogatás, de mégiscsak 
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újdonság, hiszen eddig csak az EMVA-ban szerepelt, most pedig már a 
közvetlen támogatásoknál is megjelenik, nem utolsósorban magyar 
támogatásra, a fiatal gazdák támogatási jogcíme. Vannak önkéntes elemek, 
Magyarország döntött ez ügyben is, és véleményem szerint jó hír a gazdáknak, 
hogy a termeléshez kötött támogatásokat az Unió által engedélyezett 
maximális mértékben – ez a közvetlen borítékunk 13 plusz 2 százaléka, tehát 
összesen 15 százalék, majd elmondom, hogy az a plusz 2 mit jelent – 
alkalmazni fogjuk. Ez azért jó hír, mert ez a támogatási forma tárgyévi 
teljesítményhez kötött, vagy hektárhoz vagy állatállományhoz, szemben 
mondjuk a különböző történelmi referenciákon alapuló támogatásokkal, 
amelyek valami bázis- vagy múltbéli teljesítményhez kötődtek, amit egyébként 
a magyar gazdák, a magyar gazdálkodók nem nagyon kedvelnek. Ezt tehát 
teljes mértékben alkalmazzuk. Természetesen a normál rendszerben is be kell 
tartani a kölcsönös megfeleltetés követelményeit, ugyanúgy, mint ahogy eddig 
a SAPS-nál, és az egész normál rendszert felülírja, illetve szabályozza ez a 
bizonyos degresszivitás, magyarra fordítva a támogatási felső határ, amiről 
majd fogok beszélni. Ez volt a normál rendszer. Ehhez képest lehet 
alkalmazni, illetve a gazdaságok bejelentkezhetnek egy átalánytámogatásra, ez 
a kisgazdaságok egyszerűsített átalánytámogatása, ami minden egyéb uniós 
közvetlen támogatást kivált. Tehát hogyha valaki ezt választja, akkor csak ezt 
az átalánytámogatást kapja meg, majd erről is fogok részletesebben beszélni.  

Akkor szaladjunk végig a különböző elemeken!  
Alaptámogatás, ami SAPS elven működik 2020 végéig. A jogszerű 

földhasználó minden évben, ugyanúgy, ahogy most a SAPS-nál, beadja a 
támogatási kérelmet május 15-én, bizonyos szankciókkal ez június 9-éig 
beadható, és ez alapján kéri a támogatást. A feltétel az 1 hektár SAPS terület, 
illetve van egy ettől eltérő lehetőség is, hogyha valaki állat után kap 
támogatást, tehát ebben igazából nincsen változás az eddigiekhez képest.  

Új fogalom az „aktív gazda”, nagyon nem merülnék el benne. 
Magyarországon gyakorlatilag minden regisztrált termelő aktív gazdának 
minősül, közel 180 ezer regisztrált termelő van, itt gyakorlatilag mindenki 
aktív gazda lesz, tehát jogosult lesz az alaptámogatásra. Mezőgazdasági 
tevékenységet folytat – nagyon leegyszerűsítve. Ennél sokkal bonyolultabban 
van megfogalmazva egyébként Brüsszelben, én szándékosan 
leegyszerűsítettem, hogy terepen is megértsék majd. A brüsszeli 
megfogalmazásban, azt hiszem, háromszoros tagadás volt, mire 
megfogalmazták, hogy mi is az aktív gazda; az, aki mezőgazdasági 
tevékenységet folytat, és nincs a negatív listán. Mi a negatív lista? Akik nem 
kaphatnak mezőgazdasági támogatást: repülőtér, sportpálya, golfpálya, 
nyilván ezeknek mi sem szándékozunk agrártámogatást adni. De mondok 
talán egy példát: hogyha mondjuk egy repülőtéren az a rész, ahol mondjuk 
kaszálni lehet, bérbe van adva egy mezőgazdasági vállalkozónak, az 
természetesen kaphat agrártámogatást, de a repülőtér nem adhat be 
agrártámogatási igényt akkor sem, hogyha ő kaszálja.  

Az egyik legnagyobb vitát kiváltó része az új támogatási rendszernek a 
zöldítés. El szoktam mondani azt, talán már itt is elmondtam, hogy amikor az 
új KAP-rendszer koncepciói kibontakoztak úgy 2010-ben, majd utána a 
magyar elnökség alatt kerültek megfogalmazásra 2011. I. félévében a fő 
célkitűzések, ezek a környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok nagyon 
erőteljesen előjöttek. Tudni kell azt, hogy önmagában már az is siker – és a 
pénz egy másik téma –, önmagában már az is egy nagy siker, hogy ez a 
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kétpilléres közös agrárpolitika egyáltalán folytatódik 2014 és 2020 között, 
hiszen voltak olyan koncepciók, voltak olyan opciók, amelyeket elsősorban a 
befizető tagállamok fogalmaztak meg, hogy nem is kell közös agrárpolitika, 
majd a piac leszabályoz mindent – nyilván Svédország, az Egyesült Királyság, 
Hollandia, ezek a tagállamok, a legnagyobb befizetők jártak az élen ebben a 
dologban. Hogy mégis folytatódik a közös agrárpolitika, ami Magyarországnak 
egyébként is nagyon jó hír, hiszen mi ennek a rendszernek a haszonélvezői 
vagyunk, az elsősorban annak köszönhető a bizottság érvelése szerint, hogy 
azzal indokolta az Unió adófizető polgárai felé azt, hogy fenn kell tartani ezt a 
rendszert, hogy itt nemcsak mezőgazdaságról, nemcsak élelmiszer-termelésről 
van szó, hanem annál sokkal többről: a klímaváltozás, a fenntarthatósági 
szempontok, a természeti erőforrások megőrzése, a vidéki táj sokszínűségének 
megőrzése, tehát ez mindenkit érint, nemcsak a mezőgazdasági termelőket, 
hanem minden egyes uniós állampolgárt. Ez volt a fő érv arra, hogy a KAP 
megmaradjon tulajdonképpen, és ezzel lehetett meggyőzni a befizető 
tagállamokat. Ennek viszont az volt az „ára”, hogy ezek a „zöld” szempontok, a 
fenntarthatósági szempontok erőteljesebben érvényesülnek a korábbi, 2007-
2013-as rendszerhez képest. Itt tehát arról van szó, hogy ez a zöldítési feltétel 
a kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerén mindenképp túl kell hogy 
mutasson. Lesznek olyanok, akiknek nem kell ezt a feltételt betartaniuk, 
például akik ökológiai gazdálkodást folytatnak, vagy ökológiai gazdálkodásra 
akarnak áttérni. Természetesen hogyha valaki úgy gazdálkodik, hogy a 
területének mondjuk a felén ökológiai gazdálkodást folytat, arra a felére nem 
kell a zöldítést teljesíteni, de a másik felére, ahol mondjuk nem ökológiai 
gazdálkodást folytat, ugyanúgy érvényesek ezek a szabályok.  

Három feltétele van a zöldítés teljesítésének, és itt nem kevés pénzről 
van szó: a közvetlen borítékunk 30 százaléka fizethető ki ezen a jogcímen, ez 
olyan 81 euró/hektár, tehát három feltétel van: a diverzifikálás, ami kizárólag 
a szántóterületre vonatkozik, az állandó gyepek fenntartása és az ökológiai 
célterület fenntartása, ez utóbbi is a szántóra értendő. A diverzifikáció, nekem 
elmondták a kollégák, nem vetésváltás, én mégis azt mondom, hogy egy adott 
évben ez tulajdonképpen egy vetésváltást jelent. 10 hektár alatt legalább egy 
növény termesztése elégséges; 10 és 30 hektár között már két különböző 
nemzetséghez tartozó növény termesztése kötelező az adott szántóterületen – 
ez üzemenként értendő feltétel, tehát egy adott üzem szántóterületére 
vonatkoztatható feltétel – oly módon, hogy a fő növény maximum a 
szántóterület 75 százalékát foglalhatja el; 30 hektár szántó fölött pedig 
legalább három különböző nemzetséghez tartozó növény, oly módon, hogy a 
fő növény 75, illetve a két fő növény maximum a 95 százalékát érheti el a 
szántóterületnek. Például az őszi és a tavaszi árpa két növénynek számít, 
nyilván azonos nemzetséghez tartozik, de az két növénynek számít, illetve az 
egy nemzetséghez tartozó fajoknál is vannak kivételek, itt lehet látni, a 
káposztaféléknél, a burgonyaféléknél, illetve a kabakosoknál. Igazából ez az a 
feltétel, amire már most ősszel oda kellett figyelni, attól függően, hogy ki hány 
hektáron gazdálkodott. Miután a jogszabály csak a jövő év elején fog 
megjelenni, ez ügyben itt a kamarával különböző kiadványokban, FM-
közleményekben jeleztük az őszi vetésnél a gazdálkodóknak, hogy erre azért 
figyeljenek oda, mert ehhez pénz kapcsolódik.  

Állandó gyepterület. Ez a feltétel tagállami szinten teljesítendő. 
Említettem, hogy a diverzifikáció és az ökológiai feltétel üzemi szinten értendő 
és szántóra vonatkozik, ez nyilván a gyepre vonatkozik. Olyan gyepről van szó, 
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amely legalább öt évig gyepként szerepel, az az állandó gyep. Nyilván ami öt 
évnél rövidebb ideig szerepel gyepként, az ideiglenes gyep. Országos szinten 
kell nézni 2012-höz képest, hogy ez a terület nem csökkenhet, illetve 
maximum 5 százalékkal csökkenhet tagállami szinten. Amennyiben ennél 
nagyobb mértékben csökken, akkor a tagállamnak… (Farkas Sándor: 
Kimaradt ez az oldal! – Dr. Legény Zsolt: Ez az oldal kimaradt!) Hogy? (Dr. 
Legény Zsolt: Ez az oldal kimaradt! – Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) Elnézést kérek! 

 
ELNÖK: Elnézést, a bizottság tagjai kinyomtatva is megkapták az 

előterjesztést, és ez az oldal nem került kinyomtatásra a titkárságunk részéről. 
Elnézést, pótoljuk majd.  

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Jó, 

köszönöm szépen. A lényeg tehát az, hogy fontos szempont, de igazából üzemi 
szinten ezzel nem kell foglalkozni. Akkor van gond, hogyha tagállami szinten 
5 százaléknál nagyobb a csökkenés, de én úgy gondolom, hogy ez a feltétel 
kezelhető lesz.  

És akkor az ökológiai célterület. Ezzel volt, van és talán lesz is a legtöbb 
probléma. Sokkal durvább volt eredetileg a bizottsági javaslatban, én úgy 
gondolom, hogy sikerült a tárgyalások folyamán olyan állapotba hozni, hogy 
talán nem kergetnek meg a gazdák vasvillával bennünket, és tudják teljesíteni 
ezt a feltételt is. 15 hektár szántó felett kötelező ezzel foglalkozni, és az adott 
üzem szántóterületének – ’15-ben legalábbis – az 5 százalékán kell ökológiai 
gazdálkodást folytatni. Ha valaki 100 hektáron gazdálkodik, akkor 5 hektáron 
kell ökológiai gazdálkodást folytatni, 5 hektárt kell kijelölni ökológiai 
célterületnek. 2017-ben majd lesz egy felülvizsgálat, az még odébb van, szó 
van arról, hogy akkor ez majd esetleg 7 százalékra emelkedik, de ezzel most 
nem kell foglalkozni. Nagyon… 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, bocsánat! Ökológiai célterület – ezt hogy kell 

érteni? Mert ez többekben kérdést vet fel. Nem akarom majd a kérdezés 
közepette felvetni ezt, hanem itt, ha megemlítené! Ott kell hagyni, nem szabad 
rajta csinálni semmit? 

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Mondom, a következő diákon rajta van, az lesz. 
 
ELNÖK: Bocsánat! 
 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Nagyon fontos, hogy mi számítható be ebbe a célterületbe: nemcsak a 
támogatható terület, hanem a támogatási rendszeren kívül álló terület is, erről 
fogok rögtön beszélni. Tehát például egy önkormányzati tulajdonban lévő 
árok is beszámítható, ami után támogatást nyilván nem igényelhet a 
gazdálkodó. 

Én azt kértem a kollégáktól, hogy minden, Brüsszel által megengedett 
elemet figyelembe lehessen venni a magyarországi szabályozásnál. 
99,9 százalékos sikert értem el, mert a kőfalról lebeszéltek a kollégák. 
Brüsszelben a kőfal is egy olyan elem volt, ami beszámítható ebbe, 
Magyarországon, azon kívül, hogy nem nagyon van ilyen kőfal elem, a 
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kollégák szerint annyira megbonyolította volna a rendszert meg a nyomon 
követhetőségét annak, hogy hol van ilyen kőfal, hogy lemondtam arról, hogy 
minden elemet figyelembe lehessen venni. Tehát a kőfal kivételével minden, 
Brüsszel által engedélyezett elem beszámítható az ökológiai célterületbe, 
ezeknek a felsorolása a képen látható. 

A parlag, amire, elnök úr, rákérdeztél, mindenféleképpen 
beszámítható. A zöldítésről szóló jogszabályban minden nagyon-nagyon 
precízen le lesz szabályozva. Egy-két elrettentő példát mondok, hogy ezek 
milyen mélységig vannak leszabályozva – erre mondtam azt, hogy 
mindenkinek meg kell majd néznie ezt a jogszabályt, amikor megjelenik, meg 
a kamarával együtt tervezünk kiadni még az idén egy zöldítési füzetet, és 
jövőre fog majd megjelenni a jogszabály. Ezt a zöldítésről szóló füzetet 
minden 8 hektár feletti gazdálkodó meg fogja kapni, az a tervünk, és 
egyébként elektronikus úton is elérhető lesz majd, mert itt egyszerűen 
definiálni kell, hogy mi a parlag terület. Persze, ha megengeditek, 
megengedik, akkor ezt például ismertetem, tehát ilyen szinten lesznek 
definiálva a dolgok, hogy a parlagon hagyott földterület: adott tárgyévre 
vonatkozóan parlag az a terület, amelyen semmilyen növénykultúrát nem 
vetnek vagy telepítenek, és nem takarítanak be. Ez alól kivételt képez a 
kaszálás és a legeltetés, tehát parlagterületen is lehet kaszálni és legeltetni 
(Közbeszólás: Kell is!) a kultúrállapot fenntartása érdekében. A legrövidebb 
pihentetési időtartam január 1-jétől szeptember 30-áig húzódik, és meg van 
határozva a parlagterület minimális mérethatára, ez minimum 0,25 hektár 
lesz majd. Tehát ilyen mélységig lesz minden leszabályozva, és minden 
információ el lesz juttatva minden gazdálkodónak.  

Itt lehet látni a többi elemet is. Még a tájképi elemeket szeretném talán 
példaként mondani. Fasor, ezt a példát szeretném kiragadni, hogy mi a fasor, 
ami látszólag egy egyszerű dolog: olyan, egy sor fából álló vonalas létesítmény, 
amely minimum 40 méter hosszú, a fák lombkoronája minimum 4 méter 
átmérőjű, és a lombkoronák közötti távolság nem lehet több, mint 5 méter. 
Tehát ilyen mélységig meg lesz határozva minden, ezt majd mindenkinek a 
saját adottságaira alaposan meg kell néznie, és ehhez megfelelő segítséget 
fogunk adni. Még talán a nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területet 
emelném ki, tehát például a lucerna beszámít az ökológiai célterületbe.  

De hogy ne legyen annyira egyszerű, itt mindenfajta átszámítási meg 
átváltási meg súlyozási kulcsok szerepelnek a következő ábrán. A fasort 
említettem. A fasorból, ami minimum 40 méter kell legyen, abból egy méter 
az átváltási meg a súlyozási kulcsokkal 10 négyzetméternek számít. Tehát 
hogyha azt mondtam, hogy minimum 40 méter hosszú kell hogy legyen egy 
fasor, az 40-szer 10 négyzetméternek, tehát 400 négyzetméternek fog 
beszámítani ebbe az 5 százalékos ökológiai célterületbe. Ezt így kell majd 
szépen végigzongorázni. Vagy a lucernánál, a nitrogénmegkötő növényeknél 
például lehet látni, hogy 1 négyzetméter lucerna mondjuk 0,7 négyzetméter 
ökológiai célterületként vehető figyelembe. Ezek a szabályok adottak, tehát 
ezek brüsszeli szabályok, ezzel kell majd kalkulálnunk, illetve számolnunk. Azt 
gondolom, hogy talán ez a legbonyolultabb része az egész támogatási 
rendszernek.  

Ez volt a harmadik eleme a zöldítésnek.  
Fiatalgazda-támogatás, amit mondtam, hogy megjelenik a közvetlen 

támogatások között. Ki a fiatal gazda? A 40 évnél fiatalabb termelő, aki 2015-
ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagyis akkor adja be először a 
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támogatási kérelmet; illetve gazdaságát az első fiatal gazda a közvetlen 
támogatás kérelem benyújtását megelőző öt éven belül hozta létre. Ezt példán 
keresztül szeretném megmagyarázni, mivel nagyon fontos szabály, hogy 
legfeljebb öt éven keresztül nyújtható ez a támogatás, ami tulajdonképpen egy 
többlettámogatás az alaptámogatásra vetítve. Aki például 2013-ban nyújtott 
be először támogatási kérelmet, vagyis akkor kezdte meg a gazdálkodását, 
annak – 2013, 2014 – már két év eltelt ebből a bizonyos maximális öt évből, és 
’15-től, amikor bejön a fiatal gazda közvetlen támogatása, már csak három éve 
van az öt éven belül arra, hogy ezt a többlettámogatást megkapja, tehát ’15-
ben, ’16-ban és ’17-ben. A legjobban az a fiatal gazda jár, aki 2015-ben nyújtja 
be először az egységes támogatási kérelmet, mert ő a ciklus végéig, tehát 2020 
végéig végig igénybe veheti a támogatást, hiszen ’15-ben, ’16-ban, ’17-ben, ’18-
ban, ’19-ben, öt éven keresztül veheti igénybe. Aki később, tehát ’15 után 
szeretne vagy tud belépni az új rendszerbe, mert akkor kezdi meg a 
gazdálkodását, és itt a ’17-es példát vettük, ő is csak a ciklus végéig, tehát 
három éven keresztül veheti igénybe a támogatást, ez az ötéves szabály tehát 
gyakorlatilag ezt jelenti, és attól függ, hogy ’15-höz képest előbb vagy később 
kezdi-e meg valaki a gazdálkodását.  

Ennek a plusztámogatásnak van egy területi korlátja, amely 
Magyarország esetében 90 hektár, és maga a támogatás a tagállami 
átlagtámogatás 25 százaléka, ez Magyarország esetében 67,5 euró/hektárt 
jelent. Körülbelül 9 ezer fiatal gazdával számolunk vagy kalkulálunk, akik be 
fognak vagy be tudnak lépni ebbe az új rendszerbe, és jogosultak lesznek erre 
a plusztámogatásra.  

Termeléshez kötött támogatás. Ez kiemelten... Magyarország az 
önkéntes elemek közül úgy döntött, hogy ezt a rendszert be fogja vezetni. A 
közvetlen borítékunk 13 plusz 2 százaléka fizethető ki ezen a jogcímen, azt 
viszont Brüsszel meghatározta, hogy mely ágazatok kaphatnak ebből a 
támogatásból. Azt is említettem, hogy itt ez mindig valami tárgyévi 
teljesítményhez köthető támogatás. A szántóterület, illetve ültetvény esetében 
ez hektárhoz kötött, az állattenyésztés esetében pedig állatállományhoz kötött, 
tehát például a tejhasznú tehén támogatása is állatállományhoz, tehénhez 
között, nem pedig úgy, mint eddig volt, hogy tejliterhez vagy tejkilogrammhoz 
volt kötött, ez megint Brüsszel, ezen nem tudunk változtatni.  

A közvetlen borítékunk 13 százalék – ez itt 300 forintos árfolyamon van 
számolva – évi 52-53 milliárd forint. Ez adott, ezen nem tudunk változtatni, ez 
egy keretösszeg, ez minden évben egy adott összeg. A plusz 2 százalék azért 
plusz 2 százalék, mert azt csak a fehérjenövények támogatására lehet 
felhasználni, mi mind a szemes, mind a szálas fehérjenövényre tervezzük a 
felhasználást, ez durván olyan évi 8 milliárd forintot jelent. A felsorolásból 
látszik, hogy gyakorlatilag ugyanazok az ágazatok szerepelnek, mint amelyek 
az úgynevezett, korábban top upnak nevezett nemzeti kiegészítő támogatások 
között, ennek a támogatási rendszernek most már ÁNT, átmeneti nemzeti 
támogatás a neve, azt hiszem, két éve. Ebben a kérődzők vannak benne, a 
szántóföldi növények közül a cukorrépa, a rizs és a zöldség-gyümölcs ágazat, 
valamint a fehérjék vannak benne.  

Azt tudni kell, hogy ez a termeléshez kötött támogatási rendszer eddig 
is működött, még az idei évben is működik, de a közvetlen borítékunk 
maximum 3,5 százaléka volt adható ilyen jogcímen. Mi a maximummal 
éltünk, ez gyakorlatilag a különleges tejtámogatást jelentette, aminek az 
előlegét már októberben elkezdtük fizetni, a másik felét pedig decemberben 
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fogjuk fizetni, és a különleges rizstámogatás volt még ezen a 3,5 százalékon 
belül. Tehát itt ez a 15 százalék lényegesen nagyobb mozgásteret 
engedélyezett. És miután ezeknek az ágazatoknak a termeléshez kötött 
támogatásairól részleteiben még nem nagyon beszéltem, ezért most 
visszaélnék a helyzettel, és most belemennék ezeknek a részleteibe, hogyha 
szabad.  

Arra törekedtünk – itt a húshasznú szarvasmarháról van szó –, hogy 
ezekben az ágazatokban, főleg ahol átmeneti nemzeti támogatás már eddig is 
működött, olyan feltételrendszereket írjunk elő, ami semmilyen pluszt nem 
jelent az eddigi támogatási feltételekhez képest, tehát semmiféle többletterhet, 
többlet teljesítendő dolgot nem építünk be, nem tervezünk beépíteni a 
rendszerbe – ez a jogszabály is a jövő év elején tud majd nyilván megjelenni. 
Nem olvasom fel, lehet látni, nincsen benne semmi olyan, amit eddig a 
tejtámogatást igénylőknek ne kellett volna teljesíteni.  

„Keret millió euróban”, van egy ilyen sor, hogy ’13-ban mennyi volt, és 
’15-ben mennyi lesz, ott 35 millió euró szerepel. Nagyon fontos, hogy – ahogy 
említettem – itt kerettámogatásokról van szó, ez a 35 millió euró a felső 
határa ennek a támogatási jogcímnek, ettől eltérni fölfelé nem lehet, minden 
évben ezt a 35 millió eurót oszthatjuk szét a mindenkori árfolyam alapján. Itt 
van egy becsült állatlétszám, tehát azért kalkuláltunk fajlagos mutatókkal, de 
nagyon kérném ezt óvatosan kezelni, mert ez egy kalkulált fajlagos érték. Az 
tehát, hogy 2015-ben 64 815 forint támogatást lehet egy húshasznú 
anyatehénre igényelni, ez attól függ. Van egy becsült állatlétszám: 162 ezer, ez 
a 2013. évi ENAR-, MVH-, Nébih-adatok alapján készült, hogy ennyi volt 
akkor ez az állomány. Nyilvánvaló, hogy ha a 162 ezer darab húsmarha száma 
növekszik mondjuk 170 ezerre, akkor is a 35 millió euró kerül szétosztásra, 
akkor a fajlagos 64 800 forint állatállományra vetített összeg csökkenni fog. 
Igaz ez fordítva is: hogyha 162 ezerről mondjuk 160 ezerre csökken a 
tárgyévben a tényleges húsmarhaállomány, akkor meg a fajlagos mutató nőni 
fog. Ezt nem mondom el minden egyes ágazatnál külön, ez egy általános 
szabály.  

Pluszfeltételt tehát nem építünk a rendszerbe, az adott a 13 plusz 
2 százalékon belül, hogy mennyi az ilyen jogcímen kifizethető összeg, és ezt 
ágazatonként, amire lehetett, szétosztottuk. Azt nem mondtam az előbb, hogy 
az nagy fájdalmunk volt, hogy az ily módon támogatható ágazatok között 
nincs ott a sertés-, a baromfi- és a dohányágazat, mert azt Brüsszel sajnos 
nem engedte. Ezeket nemzeti költségvetésből próbáljuk meg majd 
kompenzálni.  

Akkor, hogyha megkapták a képviselők a táblázatokat, akkor lehet 
látni, hogy több típus van, tehát például hízott bika. Nyilván aki húsmarhára 
kap támogatást, az tejtámogatást nem kaphat, tehát a tej- és a hústámogatás 
kizárja egymást. A tejnél azonban megállnék egy pillanatra.  

A tejágazat az egyik legnagyobb állattenyésztési ágazatunk. Én most itt 
a termeléshez kötött uniós finanszírozású támogatásról beszélek, meg majd 
később a nemzeti támogatásokról is, és a tejen szeretném levezetni, hogy 
például mire számíthatnak a tejtermelők 2015-ben, amikor bejön ez a 
termeléshez kötött támogatás, ’14-hez képest. Azt tudni kell, hogy az összes 
eddig működött úgynevezett elkülönített támogatások, a szerkezetátalakítási 
támogatások meg a különleges támogatások meg fognak szűnni. Ezzel 
szemben az átmeneti nemzeti támogatások folytatódni fognak a 
költségvetésben meghatározott keretekkel, illetve bejön a termeléshez kötött 
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támogatás. Ez a tejágazatot úgy érinti, hogy 2014-ben átmeneti nemzeti 
támogatás a ’13-as jogalap szerint – mert mindig a tárgyévet követő évben 
fizetjük ezeket a támogatásokat – 4 forint/kilogramm volt, a különleges 
tejtámogatás, ami uniós finanszírozású volt ezen a 3,5 százalékon belül, 
8 forint 94 fillér lesz majd, ennek a felét kezdtük el kifizetni, és ennek a 
második fele az, amit mondtam, hogy decemberben kerül kifizetésre. Hogyha 
összeadjuk a 4 forintot meg a 8 forint 94 fillért, ez 12,94 forint/kilogramm, 
kerekítve – az egyszerűsítés kedvéért – 13 forint. Ezzel szemben 2015-ben az 
új jogszabályok alapján az átmeneti nemzeti támogatás 7 forint 10 fillér lesz – 
ez a ’14. évi jogalap szerinti, ’15-ben fizetendő, a ’15-ös költségvetést terhelő 
támogatás –, de a ’15-ös jogcím alapján is ki fogunk fizetni előleg formájában 
3 forint 50 fillért, és a termeléshez kötött támogatási jogcím, hogyha ezt a 
106 ezer forintos fajlagos kalkulált értéket átszámítjuk átlagtejhozamra, az 
olyan 6850 liter/tehén/év, ez olyan 16 forint/kilogrammos támogatást jelent. 
Ez azt jelenti, hogy ’15-ben mindösszesen 26 forint 60 fillérre számíthatnak a 
tejtermelők, ez a duplája a 2014. évi 13 forint/kilogrammnak. És minden 
egyes ágazatban lényeges emelkedés várható a 2014. évi kifizetésekhez képest 
2015-ben. Ez nagyrészt a termeléshez kötött támogatásoknak köszönhető. 
Miután egy borítékon belül van a területalapú támogatással, és itt a 
maximummal éltünk, ez nyilván az arra jutó, a területalapú támogatásra jutó 
fajlagos összegeket csökkenti, de egyértelműen a munkaintenzív ágazatokat 
igyekeztünk ezen az ágon támogatni.  

Az anyajuhnál is lényeges emelkedés várható, itt 22 millió euró fog 
rendelkezésre állni. Itt levittük az egyedszámot egy darabra, a juhnál általában 
tíz volt a támogatható egyedszám, ez mindenki számára hozzáférhető. A rizs 
eddig is benne volt a termeléshez kötött támogatásokban, de itt is mintegy 50 
százalékkal megnöveljük a támogatási keretösszeget.  

Cukorrépa. Na, itt, hogyha a bázishoz képest nézzük, csökkenés látszik, 
de ennek az az oka, hogy – ahogy említettem – az elkülönített támogatások 
megszűnnek, és azon belül az elkülönített cukortámogatás volt az, ami nagy 
tétel volt. Ezt viszont gyakorlatilag nem a cukorrépa-termelők kapták, hanem 
az, aki cukorrépa-termelő volt, tehát már régen megszüntette a tevékenységét. 
De 8 millió eurós összeget fognak kapni a cukorrépa-termelők, 19 ezer 
hektárral kalkulálunk. Jelenleg a magyarországi cukorrépavetés olyan 17 ezer 
hektár körül van, tehát ez fajlagosan, hogyha ekkora területtel számolunk, 
8,5 eurót jelent tonnánként. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a 
termelők meg a feldolgozóipar tavaly 10 euró/tonnás áron ment ölre 
gyakorlatilag, úgyhogy ezt az ellentétet ez a nagyságrend kompenzálja. 
Természetesen udvariasan jeleztem a feldolgozóipar felé, hogy nem örülnénk 
annak, hogyha ezzel a támogatási összeggel csökkentené a cukorrépa 
felvásárlási árát – most visszafogottan fogalmaztam.  

Zöldség-, gyümölcságazat, ez szintén egy munkaintenzív ágazat. Itt 
három alboríték fog megjelenni: általában a zöldségekre, az ipari zöldségekre 
és a gyümölcsre. A zöldségnél megjegyezném, hogy a burgonya sajnos nem 
szerepel a zöldségek között, pedig, gondolom, mindenki odasorolná. A 
brüsszeli nomenklatúra alapján a szántóföldi növények között van a burgonya, 
így ezen a jogcímen, termeléshez kötötten sajnos nem támogatható tehát, de 
egyébként gyakorlatilag minden Magyarországon termelhető zöldség és 
gyümölcs szerepel a támogatotti listán. Itt tehát három boríték van, a 
zöldségnövényeknél 8 millió euró van, 20 ezer hektárral számolunk, ez 
120 ezer hektáronkénti támogatást jelent. Az ipari zöldségnél ugyanez 60 ezer 
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forint/hektár. Itt a vetőmaghasználatra, a certifikált vetőmag-felhasználásra 
külön felhívnám a figyelmet, tehát ezeket a feltételeket a zöldség-gyümölcs 
szakmaközi szervezettel meg érdekképviseletekkel együtt egyeztettük le, ezen 
még talán lehet finomítani, de amiket a szakma igényelt, azokat a feltételeket 
tettük bele. A gyümölcsnél 200 ezer forint/hektárral és 25 ezer hektárral 
számoltunk.  

A fehérjenövényeknél, a szemes fehérjenövényeknél 4 milliárd forint 
van. Örömmel mondom, hogy a szója szerepel a fehérjenövények között, azért 
mondom örömmel, mert a brüsszeli besorolás szerint a szója olajnövény, de 
sikerült meggyőzni őket, hogy szerintünk meg fehérjenövény, és ezért 
támogatható, egy minimális hozamot előírtunk a feltételrendszerben. És 
ugyanez van a szálas fehérjenövényeknél, tehát 4-4 milliárd forint, összesen 
8 milliárd forint van a fehérjenövényekre, úgy gondolom, hogy ez is jó hír az 
állattartók számára.  

Jön a degresszivitás. Ezen elég nagy vita volt. A szabályt mindenki 
ismeri már: 150 ezer euró feletti résznél van meghúzva ez a támogatási felső 
határ, a 150 ezer euró gyakorlatilag olyan 1037 hektárnak felel meg, hogyha 
átszámítjuk területre, tehát 1037 és 1200 hektár között 5 százalékos elvonás 
van – ez az alaptámogatásra vonatkozik, ez nagyon fontos, tehát a zöldítésnél 
nincs elvonás, fiatal gazdánál nincs elvonás, a termeléshez kötött 
támogatásnál nincs elvonás, tehát az alaptámogatásra vonatkozóan van 
5 százalék elvonás –, 1200 hektár fölött pedig 100 százalék az alaptámogatás-
elvonás. A fő problémát az okozta itt, hogy munkabér-korrekció nincsen, tehát 
az nem vonható le a támogatási alapból. Ez körülbelül valamivel több mint 
500 gazdálkodót érint, ennek az elvonásnak a mértéke olyan 21 milliárd 
forint. Ez az összeg bekerül a II. pillérbe, ahol társfinanszírozás, tehát hazai 
költségvetés felhasználása nélkül felhasználható.  

Emlékeztetni szeretnék mindenkit az első diára, ahol azzal kezdtem, 
hogy a II. pillérből 15 százalékot, nagyjából 23 milliárd forintot átpakoltunk az 
I. pillérbe, itt meg az I. pillérből megy vissza nagyjából ugyanekkora 
nagyságrend, 21 milliárd forint a II. pillérbe. Ez pénzügyileg látszólag kiüti 
egymást, de nyilván szerkezetében nem ugyanazokat érinti, aki kapja, vagy 
akitől elveszik, de összesen nagyságrendileg ez a két szám kiüti egymást.  

Erre majd még visszatérek, mert a degresszivitás kapcsán döntött a 
kormány arról, hogy hogyan támogatja az állattartókat, akiket például a 
degresszivitás sújt, de előtte a kisgazdaságok egyszerűsített támogatásáról 
szeretnék beszélni. Ez a támogatás minden uniós közvetlen kifizetést 
helyettesít, egy átalánytámogatásról van szó. Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy 
az előbb részletesen kifejtett zöldítési feltételrendszert nem kell teljesítenie 
annak, aki ebbe a rendszerbe lép bele, és a kölcsönös megfeleltetés be nem 
tartása esetén nincsenek büntető szankciók. Van egy minimumértéke, ez 
500 euró/év/gazda vagy gazdálkodó, és van egy maximumértéke, ami 
1250 euró/év/gazda, tehát aki belép ebbe a rendszerbe, az legalább 500 eurót 
és maximum 1250 eurót fog kapni. Nyilván aki a normál rendszerben 
1250 euró/év/üzemnél többet kapna, az nem fog belépni ebbe, illetve el 
tudom képzelni, hogy aki közel ennyit vagy valamivel többet kapna csak, mint 
1250 euró, azt mondja, hogy lehet, hogy veszítek néhány száz eurót, de mégis 
inkább ide lépek be, mert nem kell a zöldítéssel „szórakoznom”. Úgy 
kalkulálunk tehát, hogy a regisztrált termelőknek legalább a fele be fog lépni, 
jövő év augusztus 15-éig lehet majd belépni ebbe a rendszerbe. Mindenkit 
megnyilatkoztatunk, a falugazdászokat felkészítjük, hogy mindenkinél ki 
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tudják számolni, hogy kinek melyik rendszerben éri meg jobban. Belépni 
egyszer lehet, csak jövő augusztusban, kilépni bármikor, tehát ha valakinek 
növekszik a gazdasága, és a normál rendszerben mondjuk a dupláját kapná, 
mint az 1250 euró, az nyilván akkor kilép a rendszerből, vállalja a zöldítés 
feltételeinek a teljesítését, és a normál rendszerben hozzájut a nagyobb 
támogatáshoz.  

1 hektár a minimumterület, amivel be kell lépni, még nem értem oda, 
de nemsokára el fogom mondani, hogy 1 hektárnál az alaptámogatás meg a 
zöldítés összege olyan 226 euró lesz. 1 hektártól olyan 2,2 hektárig az 
500 euróra történő kerekítés miatt tehát mindenki 500 eurót fog kapni, vagyis 
akinek 300 euró járna a normál rendszerben, azt is felkerekítjük. Olyan 
adminisztrációs munka lenne, hogyha itt tényleg tizedhektáronként mennénk, 
hogy az MVH valószínűleg megbolondulna. Tehát 1 és 2,2 hektár jogosult 
területig kerekítve 500 euró/év/gazdára, 2,2 hektárból olyan 5,5 hektárig 
pedig mindenki annyi támogatásra lesz jogosult, mint amennyit a normál 
rendszerben kapna meg, és – ahogy mondtam – 1250 a felső határ, annál 
többet ebben a rendszerben nem kaphat senki sem. Talán érthetően mondtam 
el. Itt van az, amiről beszéltem az előbb, hogy tehát az alaptámogatás, ami 
SAPS elven működik, plusz a zöldítés, ennek az összege várhatóan 
226 euró/hektár lesz majd.  

A kormány úgy döntött, hogy a II. pillérből ezt a bizonyos 15 százalékot 
átpakolja az I. pillérbe, és ezzel 12,8 euró/hektárral megnövelte az erre a 
jogcímre jutó támogatást. Ezzel azt érte el, és az volt a cél, hogy 
nagyságrendileg ugyanakkora maradjon az alaptámogatás plusz zöldítés, mint 
az ez évi SAPS-támogatás, az ez évben 227 euró/hektár, ez meg 226, tehát 
gyakorlatilag nagyságrendileg annyi, az árfolyamváltozás nagyobb eltérést 
okozhat, mint maga ez az 1 eurós eltérés. A II-esből az I-esbe való 
átpakolásnak ez volt tehát a hátterében, és úgy néz ki az összetételét tekintve, 
hogy az alaptámogatás 145 euró, a zöldítés pedig 81 euró hektáronként, 
árfolyamtól függően, mindig a szeptember 30-ai árfolyamot kell figyelembe 
venni.  

Megszokhatták a gazdálkodók, hogy minden évben – már nem is 
tudom, hány éve – előleget fizetünk, erre az uniós jogszabályok október 16-
ától adnak lehetőséget. Eddig minden évben éltünk vele. Az idei volt az első 
olyan év, hogy nem kellett megindokolnia sem Magyarországnak, sem a többi 
tagállamnak, hogy miért kéri az előleg-kifizetés lehetőségét, eddig aszállyal, 
belvízzel, valamivel mindig meg kellett magyarázni. Innentől kezdve tagállami 
hatáskörbe kerül az előleg-fizetési lehetőség.  

A fiatalgazda-támogatást mondtam, 90 hektáros felső határig, és azt 
hiszem, a többi támogatásról is részletesen beszéltem.  

Akkor áttérek a nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatásokra. 
Ezzel azért bánok óvatosan, mert a költségvetés vitája még jelenleg is folyik a 
parlamentben, illetve a zárószavazás még előttünk áll, de azt lehet látni, hogy 
van egy ilyen jogcím, hogy folyó kiadások és jövedelemtámogatások 
előirányzat… (Czerván György a torkát köszörüli.) Elnézést kérek, lehet, hogy 
egy pálinkát kellett volna innom. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Az elnöki szobában van. (Derültség.)  
 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Szeretném javasolni a bizottságnak, hogy egyszer változtassuk már meg ennek 
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a támogatási jogcímnek a nevét, mert aki nincs benne a szakmában, nem is 
szokta ezt érteni. Nemzeti agrártámogatások, vagy valami ilyesmire kellene 
változtatni, akkor talán érthetőbb lenne mindenkinek. Most szándékosan nem 
mondok más minisztériumot, de nagyon szeretnek hozzányúlni ehhez a 
jogcímhez, mert relatíve itt van a legnagyobb pénz. Itt 50 milliárdos 
nagyságrendről beszélünk. Amikor zárolás van – mint ahogy itt mutatja az 
első oszlop, ebben már benne van az idei FM-et érintő mintegy 5 milliárdos 
zárolás is –, az biztos hogy mindig érinti ezt a jogcímet, aminek nem örülünk, 
mert ezek a nemzeti agrártámogatási jogcímek olyan jogcímek, azért vannak, 
mert adott ágazatokat uniós forrásból mondjuk nem lehet támogatni, 
gondolok itt a sertésre, a baromfira, és így tovább, a dohányágazatra. Ezért 
nagyon fontosak tehát ezek a jogcímek, hogy ezek lehetőleg maradjanak az 
eredetileg betervezett összeggel.  

Itt 46,6 milliárd forint szerepel a zárolás után 2014-re, ehhez képest a 
most tárgyalandó ’15-ös költségvetésben 77,7 milliárd forint szerepel, 
kerekítve 30 milliárd az eltérés, 30 milliárdos növekmény van – biztos, hogy 
ez a költségvetési vitában elhangzott. Én nem emlékszem arra, hogy akár ezen 
a jogcímen, akár bármely más ilyen közvetlen ágazati támogatási jogcímen 
30 milliárdos, nemzeti költségvetésből finanszírozott növekmény megjelent 
volna. Lehet azt mondani, hogy ez még mindig kevés, de azt nem lehet 
mondani, hogy erre nagyon sok példa lenne a történelem folyamán – 
szerintem nem volt még rá példa. Tehát itt 30 milliárdos a növekmény, és ez 
egyértelműen összefüggésben van a „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” 
programmal, amit a kormány júliusban eldöntött, amelynek a célja elsősorban 
az állattenyésztés támogatása, sőt kizárólag az állattenyésztés támogatása, oly 
módon, hogy ez egy 212 milliárd forintos támogatás 2020 végéig, amelyből 
180 milliárd forint ezekből a 30-33 milliárdos növekményekből jön össze, 
tehát nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatás. És ami jó hír, hogy itt 
már bejöhet a sertés és a baromfi, reményeim szerint, nem ezen a jogcímen, 
de valahonnan majd a dohány is valami ilyesmi ágról kerül majd támogatásra.  

Három fő csoportja van ezeknek a támogatási jogcímeknek: állatjóléti, 
az átmeneti nemzeti támogatás, amire többször utaltam, és egyéb, 
állattenyésztést érintő támogatás, és a következő tábla mutatja részleteiben, 
hogy ez hogyan fog megjelenni. Tehát ez a 33 milliárdos plusz 2015-re – ezt 
nem csökkentjük le 30 milliárdra, ez a 33 milliárd mindenféleképpen marad, 
a folyónál van egy-két kifutó támogatás, például a cukorrépa nemzeti, ami 
lehetővé teszi, hogy a 30 milliárdba beleférjünk.  

Állatjóléti támogatások. 2010-ben még csak 6 milliárd forint volt az 
összege, az ’14-re 8,6 milliárdra emelkedett – a sertésről beszélek, ez a 
hízósertés –, és ezt a támogatási összeget ezen a jogcímen meg is fogjuk 
tartani a jövő évben is. A baromfi 4 milliárdról 8-ra emelkedett 2010-hez 
képest, és jövőre további 3 milliárd forinttal fogjuk megemelni, sőt már idén, a 
II. negyedéves jogcímeknél ezt a megemelt, a 3 milliárddal megemelt összeget 
osztottuk szét. Ez azt jelenti, hogy a baromfi-állatjólétinél – akit érint, az 
tudja, miről beszélek – nincs visszaosztás, hogy kevesebb a forrás, és a vízi 
szárnyasok is teljes egészében beférnek az állatjóléti támogatható körbe.  

Új jogcím – hangsúlyozom: új jogcím, mert most én a 
többletforrásokat, a plusz 33 milliárdot próbálom hangsúlyozni – az 
anyakoca-állatjóléti támogatás 8,6 milliárd forinttal. Ez a hízóállat-jólétihez 
képest plusztámogatás, mint ahogy külön soron szerepel, tehát ott megmarad 
a 8,5, ott nincs többletforrás, de az anyakoca, az új 8,6, és teljes egészében 
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többletforrást jelent. Ez a jogcím most van notifikáció alatt Brüsszelben, és 
elterjedt egy olyan hír, hogy Brüsszel ezt nem fogja engedni. Csak a szokásos 
technikai egyeztetések vannak, ez úgy működik, hogy mi kiküldünk egy 
jogcímtervezetet, Brüsszel visszakérdez, a kollégák meg válaszolnak a 
kérdésekre, tehát semmilyen veszélyt nem látunk, körülbelül ez a jogcím 
működni fog. Ez összesen állatjólétiben 11,6 milliárd többlettámogatást jelent 
a 2014-es évihez képest.  

Ugyanez le van vezetve az átmeneti nemzeti támogatásnál, ahol 
20,1 milliárd többlettámogatással érinti a hízó marhát, a tejről külön 
beszéltem, a legnagyobb mértékben a tejnél lesz növekedés, ez igazából a 
tejkvóta-kivezetéssel kapcsolatos egyik kormányzati intézkedés, hogy a 
tejeseknek próbálunk a legjobban segíteni. Egyébként napi kapcsolatban 
vagyunk a Tej Terméktanáccsal, és folyamatosan fogadjuk be a kéréseiket, és 
próbáljuk kezelni a problémájukat. Az anyajuh még, ami az ÁNT-ből 
támogatható. Az egyéb intézkedéseknél 1,6 milliárd forint többlet van az előző 
évhez képest, állatbetegség, állati hulla kezelése, ez minden állattenyésztési 
ágazatot érint gyakorlatilag. Így jön ki a kormány által elfogadott, 2020-ig 
szóló 180 milliárdnak a 2015-re jutó, nemzeti költségvetésből finanszírozott 
része, ez a 33 milliárd többlettámogatás.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Próbáltam alaposan ismertetni 
azt, hogy mi várható elsősorban 2015-ben, de azért egészen 2020-ig is 
kitekintettem. Remélem, hogy valamennyire érthető voltam. Megköszönve 
figyelmüket természetesen hogyha kérdés van, akkor kollégáimmal együtt – 
akik közül szerintem a legfelkészültebbek vannak itt mind a kamara, mind az 
FM részéről, akikkel Brüsszelben ezeket a tárgyalásokat lefolytatták, és akik 
képviselték Magyarország, a magyarországi gazdák, gazdálkodók érdekeit –, 
úgy gondolom, tudok, tudunk majd válaszolni a felmerülő kérdésekre, 
legalábbis bízom benne.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást. Ilyenkor 

sajnálom azokat a képviselőtársainkat, akik ezt nem hallották, és utána a 
parlament nyílt vitaterén olyan kérdéseket feszegetnek értelmetlenül, 
amelyekre itt már direktben megkaphatták volna a választ. Egy rendkívül 
hosszú, küzdelmes tárgyalási időszaknak a végén vagyunk most, mondhatom 
így, amikor az első kérdés még az volt, hogy lesz-e egyáltalán közvetlen 
agrártámogatás, innen indult a KAP vitája, és most lezárhatjuk azzal, hogy 
nemcsak a magyar agrárgazdaság eddigi támogatási szintjéhez képest tudunk 
jelentős többletforrásokat felmutatni, hanem mindig nézzük meg a 
konkurenseket, a környező országok támogatottsági szintjét, ebben szintén 
igen jelentős pozíciót foglalunk el, tehát a versenyképességünk fenntartása 
érdekében is egy igen jelentős és sikeres tárgyalási sorozatot vitt véghez a 
kormány és szakmai munkatársai, akiknek köszönjük ezt az elég fárasztó 
tárgyalássorozatot. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az a kormányzati szándék, 
amelyről a miniszterelnök úr tegnap is említést tett, és egyre sűrűbben tesz 
említést, hogy a mezőgazdaságban elég komoly tartalékokat látunk még a 
magyar gazdaság fejlesztése és az ide adott erő tekintetében, magyarul a 
bruttó hazai termelés növekedésének nagyságrendjéhez a mezőgazdaság évről 
évre egyre nagyobb hányadot tesz hozzá, ennek – nyugodtan mondhatjuk: – a 
megalapozása megtörtént az új KAP-fejezetek ilyen módon való tárgyalásával 
és most már a pénzügyi forrás biztosításával is.  
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Szokásainknak megfelelően most megadom a lehetőséget kérdések, 
észrevételek megtételére. (Jelzésre:) Farkas Sándor! 

Kérdések, észrevételek 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Két rövid 
kérdésem lenne. Először is örülök annak, hogy egy ilyen részletes tájékoztatót 
kaptunk a jövő évi és az elkövetkezendő évek támogatási rendszeréről, azt 
hiszem, ez már mindannyiunknak hiányzott, és valóban így van, hogy 
nemcsak a képviselőtársaimnak hiányzik ez, hanem szerintem erre az egész 
mezőgazdaságban dolgozók, érintettek mindannyian nagyon kíváncsiak. A 
kérdésem a következő: a 2. oldalon, Magyarország 2015-2020 közötti 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárainál 
310 forint/euróval van számolva, az összes többi táblázatban pedig 
300 forintos eurószámolás van. Ez jelent valamit? Ezt csak úgy meg 
szeretném kérdezni, hogy ez véletlen, nem véletlen, vagy ez mit jelent.  

A konkrét kérdésem ismételten a tejjel kapcsolatos. A termeléshez 
kötött támogatásnál – a tejelő tehén táblázatra utalnék egy pillanatra – az 
államtitkár úr részletesen elmondta, hogy 2015-től hogyan lesz 
26,6 forint/kilogrammos támogatás. Most ezt úgy kell érteni, hogy a tej 
mennyiségéhez vagy pedig az egyedszámhoz kötődik a támogatás – mert van 
egy 106 154 forintos támogatási kör –, vagy pedig a megtermelt tej után lehet 
igényelni a támogatást? Vagy és? (Horváth István: És.) Tehát az „és”-t kell 
közé tenni? Ez rendben van, de énnekem van egy másik kérdésem is. Azok az 
állatok, amelyek már május 15-e után kerülnek átminősítésre, mert egy 
hozamelszámolási időszak van az állattenyésztés területén, azok már az adott 
évben nem számolnak bele, vagy csak a tejtermelése számít bele? Ez 
számomra kérdés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, 

természetesen köszönjük a tájékoztatást. Nekem egy tisztázó kérdésem lenne. 
Az államtitkár úr ugyan elég szépen és jól körülírta a gyeppel kapcsolatosan, 
hogy milyen szabályok lesznek majd, amelyek mérvadóak, az én kérdésem az 
lenne, hogy szerepel az anyagban is, hogy 15 hektár feletti terület esetén 
kötelező ez. Mi van abban az esetben, hogyha egy gazdálkodónak van 
mondjuk 13 hektár szántója és mondjuk 43 hektár gyümölcsöse, ez összesen 
már mondjuk 56 hektár, ebben is a 15 hektár szántó lesz-e az irányadó? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Parancsolj, 

Harangozó Gábor alelnök úr! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az államtitkár 
úrnak ezt az igen részletes és alapos tájékoztatást, tényleg nagyon hasznos 
volt. Először is egy tisztázó kérdést szeretnék feltenni. Múlt hét csütörtökön 
megjelent a Miniszterelnökségnek egy kommunikációja, miszerint tízből nyolc 
operatív programot kiküldtünk Brüsszelbe, a halászatit és a vidékfejlesztésit 
még nem. Szinte szó szerint egy ugyanilyen tartalmú közlemény jelent meg 
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július elején, ha jól emlékszem, július 11-én is, mint ami a múlt héten, 
valamint ez a közlemény azt is tartalmazta, hogy megkezdődött a társadalmi 
vitája, illetve folyamatban van a társadalmi vitája ezen kiküldött új operatív 
programoknak. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez most akkor mit jelent. Mi 
már kaptunk itt tájékoztatást a vidékfejlesztési részéről is, most a közvetlen 
támogatások rendszeréről is, akkor most kiküldésre kerül-e új operatív 
program, ennek – nem tudom – megint lesz társadalmi vitája, vagy ez az ügy 
hogy áll, mert egy kicsit érthetetlen volt ez a múlt heti sajtóközlemény. 
Hogyha ebben segítene eligazodni, azt megköszönném.  

Ami pedig megjegyzés vagy vélemény, én kifejezetten örülök neki, hogy 
a termeléshez kötött támogatás opciót választotta Magyarország, szerintem 
nagyon fontos ez abból a szempontból, hogy a munkaintenzív ágazatokat 
tudjuk erősíteni. Ugyanilyen szempontból már kevésbé örülünk annak – de 
ezt már többször megvitattuk –, hogy a degresszivitásnál a kifizetett 
munkabér nem került elszámolható költségként beszámításra. Ezzel 
kapcsolatban, amikor ez a vita zajlott itt, akár a bizottságban is vagy a 
parlament keretei között, akkor utána megjelent egy 1437/2014-es 
kormányrendelet, kormányhatározat VII. hó 31-én, amely kormányhatározat 
azt írja le, hogy 83 milliárd forint lesz a folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások 2015. évi keretösszege, ami végül pedig benyújtásra 
került a költségvetéshez, az 77 milliárd, ami 5 milliárddal kevesebb. Itt az 
indoklás az volt, hogy azért kell ennyivel emelni, merthogy a degresszivitással 
elvont források veszélyeztetik a foglalkoztatási képességét azon 
mezőgazdasági termelőknek, akiktől ez a pénz elvonásra kerül, de hogy 
valahogy vissza lehessen pótolni a munkaintenzív ágazatokba a kiesett 
jövedelmet, ezért ezen az ágon keresztül is kapnak többlettámogatást, és ez így 
kerül kompenzálásra. Végül mi történt, tehát ez az 5 milliárd a 
kormányhatározathoz képest hogyhogy nem került be a költségvetésbe? Ez 
lenne a kérdésem. És még egyszer köszönöm szépen egyébként a 
tájékoztatást.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdező? (Jelzésre:) Igen, Horváth István 

alelnök úr! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Én is szeretettel köszöntöm az államtitkár urat, illetve a bizottság tagjait! Én 
igazából csak egy tisztázandó kérdést szeretnék feltenni, ami elsősorban a 
gyümölcsökkel, gyümölcsösökkel, valamint a zöldségnövényekkel kapcsolatos. 
A táblázatból az tűnik ki, hogy ez a fajta termeléshez kötött támogatás az előző 
években nem volt, de akkor feltételezem, hogy földalapú támogatások viszont 
voltak erre a területre. Jól értelmezem-e tehát itt az előttem lévő anyagban, 
hogy mondjuk egy gyümölcsös esetében a gyümölcsös megkapja a földalapú 
támogatást, plusz még megkapja majd ezt a 198 ezer forintot, ami termeléshez 
kötött támogatás? Tehát ez így értelmezendő-e, hogy az alaptámogatás plusz 
ez a támogatás? Nyilván ez vonatkozik a zöldségnövényekre is.  

Főleg a gyümölcsösökre vonatkozóan meg szeretném még kérdezni, bár 
tudom, hogy nem Czerván államtitkár úréknél van ez a fajta kassza, de arról is 
volt szó, hogy 2016. január 1-jétől az AKG is be fog jönni, és a gyümölcsösök 
jelentős része az AKG-ban van. Akkor ezt úgy értelmezzük, hogy 2016-tól a 
földalapú támogatás plusz a termeléshez kötött támogatás plusz az AKG is 
hozzájön még? Akkor ez mit jelenthet körülbelül? Illetve feltételezem, hogy a 
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gyümölcsösökhöz azért sok munkaerő is kell, meg ehhez kapcsolódó 
feldolgozóipar, s a többi, tehát meghozza a gyümölcsösök telepítéséhez a 
kedvet ez a fajta támogatási rendszer. Tehát lesz-e arra lehetőség, hogy a 
gyümölcsösökre vonatkozóan egy ilyen telepítési támogatás is ki fog jönni a 
következő időszakban?  

Ennyit szerettem volna kérdezni, köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem is lenne kérdésem, addig az ülés vezetését 

átadom az alelnök úrnak.  
 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Néhány technikai jellegű 

kérdésem van. Először is az egész rendszerrel kapcsolatosan itt Farkas Sándor 
említette, hogy ez nemcsak bennünket érdekel, hanem a gazdálkodókat is. 
Tervez-e a minisztérium vagy a Nemzeti Agrárkamara esetleg egy olyan 
ismertetési sorozatot, amelyen a gazdák felkészülnének arra, hogy a következő 
évi agrártámogatás megigénylésekor körülbelül milyen feltételeket kell majd 
figyelembe venniük? Tudom, hogy szakmai lapok már pedzegetik, írják, 
elemzik az új feltételrendszert, de talán rendezvény szintjén, esetleg 
falugazdászok szintjén hogyan jut el az érintettekhez az új feltételrendszer? Ez 
a konkrét kérdésem.  

A második kérdés, hogy itt újra hallhattuk az 1200 hektár fölött az 
alaptámogatás elvonásának a kérdéskörét, ez vonatkozik-e például a nemzeti 
parkokra? Tehát általános-e az az elképzelés, hogy aki 1200 hektár fölött 
gazdálkodik, annak nem kerül alaptámogatás kifizetésre? Csak kérdezem, 
mert közben itt arról beszélünk, hogy az ökológiai területen gazdálkodókra 
nem vonatkozik a zöldítési folyamat, mert egy egész speciális tevékenységi 
kört hajtanak végre, magyarul ők zöldítenek igazán, akik ilyen ökológiai 
célterületeken gazdálkodnak, de egyáltalán a földalapú támogatás 
alapösszegének az elvonása vonatkozik-e általánosan mindenkire, tehát 
többek között az állami tulajdonú nemzeti parkokra is vonatkozik-e ez, és ők 
ezzel kalkulálnak-e, és hogyan építik fel innentől kezdve a gazdaságukat?  

A cukorrépával kapcsolatosan ez – gyorsan megnéztem – azt jelenti, 
hogy ha csak a termeléshez kötött támogatást nézzük, akkor ez 126 ezer 
forint/hektárt jelent, ez itt a táblázatban is látható, ehhez jön még a földalapú 
támogatás; jól értem, akkor ez 200 ezer forintos hektáronkénti támogatás egy 
szántóföldi növény termesztéséhez? – ha szabad így fogalmaznom. (Farkas 
Sándor: Cukorrépánál az is kevés!) Ez egy igen jelentős összeg.  

Egy kicsike probléma van: hogy a szocialista kormányzások időszaka 
alatt sikerült az összes kvótánkat eljátszani, és a megszavazott uniós indítvány 
szerint, amelyet Gráf József miniszter úr és a magyar kormány is támogatott, 
jelenleg egy cukorgyárunknak és annak 100 ezer tonnás kapacitása van. 
Egyáltalán hogyan dönthetik el akkor a gazdálkodók, hogy kik vethetnek 
cukorrépát? Én most akkor nem is nagyon értem ezt a rendszert, hogy 
rendben van, hogy van 100 ezer tonna kapacitásunk cukorfeldolgozásra, de az 
alatta lévő termelők minden korlát nélkül elkezdenek cukorrépát vetni, 
függetlenül attól, hogy egyáltalán csak 100 ezer tonna feldolgozásunk van? 
Vagy csak, akikkel Kaposvár szerződést köt, azoknak lehet termelni? Vagy ha 
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netán valaki azt gondolja, hogy kiviszi Szerbiába vagy Horvátországba a 
megtermelt cukorrépát, és ott dolgoztatja fel, akkor ő vethet cukorrépát? 
Hogyha erről hallhatnánk egy pár mondatot! Mert nem lett volna baj, hogyha 
akkora felületen – ahogy mondták is, hogy a cukorrépa a mezőgazdaság 
nehézüzeme – megmaradhatott volna, de ezen már túl vagyunk, elődeink 
eljátszották ezt a lehetőséget. De egyáltalán, akik talpon maradtak, azokra 
hogyan vonatkozik ez a lehetőség?  

Még egy kérdésem van, miszerint a gyümölcsültetvényeknél és 
bogyósoknál felsorolásra került, hogy mit tekintünk gyümölcsnek és bogyós 
növényeknek, és ebben a felsorolásban nem látom a szőlőt (Farkas Sándor: 
Az más!), ha jól látom, az ebben a felsorolásban nincs benne. Tehát akkor a 
szőlőültetvényesek hogyan kalkulálhatnak? Mert arról volt szó, hogy a 
zöldítési programban minden ültetett fás szárú növényt ültető gazdálkodást 
nem kell belevonni a zöldítési programba, tehát nem kell elkülöníteni az 
5 százalékos ökológiai célterületet például, és ezt a logikát értettem is, hogy ez 
nem kell hogy vonatkozzon a gyümölcsültetvények és a bogyósültetvények 
esetére sem. De itt nem látom a szőlőt, tehát akkor rájuk vonatkozik-e a 
zöldítés, vagy nem vonatkozik, és miért nincsenek benne itt a felsorolt 
termeléshez kötött támogatások listájában?  

Köszönöm szépen, ennyi lett volna.  
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábor alelnök úr! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom nagyon húzni az időt, csak a 
jegyzőkönyv kedvéért azt hadd tegyem hozzá, hogy a cukorrépa-
tárgyalásoknál a Gráf József vezette magyar kormány volt az, amelyik az öt 
tagállamból álló blokkoló kisebbséget megszervezte annak idején, és egész 
hosszan kitartott azon álláspontja mellett, miszerint meg akarta akadályozni 
ezt a cukorreformot, és a végén nagyobb engedmények után engedte el ezt a 
történetet, amikor már csak egyedül maradtunk, illetve előbb még a 
lengyelekkel, és aztán végül egyedül maradtunk ebben a történetben. Ezt azért 
szerettem volna hozzátenni.  

Illetve ha már szót kértem, akkor még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a 
mostani agrártárgyalások, ahogy az elnök úr is elmondta, valóban nagyon 
nehéz körülmények között zajlottak, és szerintem kifejezetten jó eredmény 
született azzal a támogatási összeggel, amit sikerült elérni, ugyanakkor az az 
állítás nem igaz, hogy ezt több, mint ami korábban volt, mert kevesebb. Ami 
miatt mégis nagyjából annyi tud lenni, mint amennyi korábban volt, az a 
forint árfolyamának a romlása miatt van. De ezzel együtt én azt gondolom, 
hogy nem kell hogy elégedetlenek legyünk.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Nem akarom megnyitni azt a súlyos tragédiát, hogy milyen 

folyamatok vezettek el a cukorrépa-termelésünk és cukorgyáraink majdnem 
teljes felszámolásához, de volt egy bizottság, amelyet én vezettem (Harangozó 
Gábor István: Igen, én meg a tagja voltam!), az előző ciklusban egy feltáró 
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bizottság, és hadd idézzem vissza, hogy igaz, hogy Gráf József először 
csatlakozott egy blokkoló kisebbség nevű csoporthoz, egyetlenegy probléma 
volt: hogy végig a francia és német vonalon mentek, amely francia és német 
vonalnak az volt a szándéka, hogy a saját anyaországukban bejegyzett 
cukorrépagyáraknak megtartsák a kvótáját, és ezen cukorrépagyáraknak, 
amelyeknek a „perifériaországokban”, tehát Lengyelországban, 
Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Romániában vannak üzemei, 
na, azokat szépen bezárják, azt a kvótát adják vissza. Ezt nem vették észre az 
akkori kormány tagjai, és mint kiderült, az egész folyamatban helytelen 
stratégiát választottak, és a végén megszavazták, szeretném hangsúlyozni, 
hogy egyetlenegy ország, vagy talán kettő, a görögök és a lengyelek, ha jól 
emlékszem, nem szavazták meg a cukorrépareformot a zárószavazásnál, Gráf 
József megszavazta a cukorrépareformot, hazajött, és azt mondta, hogy 
egyetlenegy üzemünk nem lesz bezárva ennek a reformnak a következtében. 
És két hónap múlva elkezdődtek a bezárások, a legfájdalmasabb Kaba volt, 
mert Közép-Európa legmodernebb cukorgyára volt Kaba, azt a kedves 
tulajdonosok a föld felszínén lefűrészelték, és hazavitték a saját 
anyaországukba alkatrésznek. Csak hogy tisztázzuk, hogy kinek volt a 
felelőssége, de – mint említettem – ezt egy bizottsági jegyzőkönyv egyébként, 
amelyet elfogadtunk, elég részletesen leírja, hogy teljes volt az akkori kormány 
felelőssége ez ügyben, hogy eljutottunk oda, hogy az egyharmadára 
zsugorodott a kapacitásunk a cukorrépa-termesztésben, illetve –
feldolgozásban, mint ami az Unióba való belépésünkkor volt. Akkor is nagy 
veszteségünk volt már, de az Unióba való belépésünkkor még legalább annyit 
termeltünk, hogy exportra is ki tudtunk vinni 100 ezer tonnát évente – 
400 ezer tonnás termelésünk volt –, ez csökkent le a 100 ezer tonnás kvótára, 
ami azt jelenti, hogy a magyarországi éves 300 ezer tonnás fogyasztási 
igényből 100 ezer tonnát tudunk kielégíteni Kaposváron keresztül, és 200 ezer 
tonnát évről évre importálunk meghatározatlan árakon, mint ahogy ezt tudjuk 
sajnos, és érzékelik a fogyasztók is.  

Vissza szeretnék térni a mai ülésünk napirendjéhez, és ha nincs több 
kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor megadom a szót az államtitkár úrnak 
és kollégáinak.  

Czerván György (Földművelésügyi Minisztérium) válaszai, 
reflexiói 

CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a kérdéseket és a véleményeket. Hogyha megengedi a 
bizottság, az utóbbi témához kapcsolódnék, tehát a cukorrépához, és a 
költségvetéshez, hogy mennyi az annyi, és utána megpróbálok konkrétan a 
kérdésekre válaszolni.  

Köztudott rólam, hogy a cukorrépa és a cukorágazat a szívem csücske, 
és igen fájdalmasan éltem meg azt a folyamatot, ami az utóbbi időszakban 
történt. 2008-ra mennék vissza, akkor körülbelül olyan 4 euró/tonnás 
összegről volt szó, amit a nemzeti költségvetésből kellett volna biztosítani, és 
ha azt a termelők megkapják, akkor nem történik meg az… A ’80-as években 
olyan 70 ezer hektáron volt cukorrépa-termesztés Magyarországon. A 
termelők nem az uniós szerkezetátalakítási támogatásra ácsingóztak, hanem a 
nagy részük úgy gondolkodott, hogy cukorrépát akkor is megéri termelni, 
hogyha nulla fedezeti összeg van rajta, mert a kifizetett munkabér az 
ágazatban már haszon, tehát tudja foglalkoztatni vidéken az embereket, és a 
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szántóföldi növénytermesztésen belül a cukorrépa-ágazat foglalkoztatta 
relatíve a legtöbb embert. De ezt a néhány eurós támogatást az akkori 
minisztérium nem tudta, nem akarta biztosítani, és nagyon sokan akkor 
döntöttek úgy, hogy befejezik a termelést. Én pont azért ragaszkodtam 
személy szerint is ahhoz, meg a minisztérium vezetése is, hogy a termeléshez 
kötöttnél a szántóföldi növényeknél – amelyek nem preferáltak, az világosan 
látszik – a cukorrépa maradjon meg, mert nem szeretnénk, hogyha ez a 
17 ezer hektár tovább csökkenne, és teljesen importból jönne be esetleg a 
cukor Magyarországra. ’17-ben a cukorkvóta ráadásul meg fog szűnni – ez már 
talán az elnök úr kérdésére is egy válasz –, tehát az termel majd répát, aki 
akar, tehát az nincs megkötve. Volt egy ilyen elképzelés, hogy csak a kaposvári 
beszállítók kaphassanak ebből a termeléshez kötött támogatásból, ami 
8 millió euró, de ez nem lehet, nem lehet diszkriminálni, tehát minden 
cukorrépa-termelő kapni fog majd ebből, az is, aki egyébként Horvátországba 
értékesít. Nem hiszem, hogy nagyon nagy igény lesz a horvátországi 
értékesítésre, mert úgy tudom, hogy hiába ígértek a horvátországi 
cukorgyárak magasabb átvételi árat a hazai répatermelőknek, azt nem fizették 
ki, vagy legalábbis nem teljes mértékben fogják kifizetni, ott különböző 
problémák vannak. A lényeg az, hogy az termel cukorrépát, aki akar. Nyilván 
akinek nincsen szerződése jelenleg a 100 ezer tonna kvóta, cukorkvóta 
birtokosával, a kaposvári gyárral, annak nehéz értékesíteni ezt a tételt, 
azonkívül meg aki kvótával nem rendelkezik, az olyan büntetőilletékeket kap 
az Uniótól, hogy egyszerűen nem lesz versenyképes. ’17-től szabad a pálya 
mind a répatermelés, mind a cukorkvóta megemelkedhet.  

Sokszor megkérdezik az újságírók, hogy akkor majd cukorgyárat 
építünk-e. Az épít cukorgyárat, akinek van pénze, vagy aki akar, de nyilván 
annak, hogy az versenyképes legyen, és akkor uniós szinten a nádcukorral is 
majd szembe kell nézni, aminek az önköltsége azért némileg más, mint a 
répacukornak, tehát csak úgy tudom elképzelni, hogy Magyarországon ez a 
17 ezer hektár körüli terület nőjön, és esetleg az önellátás irányába menjen a 
hazai cukor-előállítás, hogyha öntözött körülmények között, stabilan 
60 tonna/hektáros átlagtermést el lehet kérni – az öntözött körülmény 
nagyon fontos, mert amikor aszály van, akkor lehetetlen ilyen terméshozamot 
elérni –, ez biztosít vagy biztosíthat a répánál egy megfelelően kezelhető 
önköltséget, illetve a legmodernebb cukorgyárak tudnak majd versenyezni a 
nyugat-európai cukorgyárakkal, Kaposvár mondjuk éppen a legmodernebbek 
közé számít. Ilyen feltételrendszerek teljesítése esetén meglesz az elvi meg a 
gyakorlati lehetősége annak, hogy feljebb tudjuk futtatni ezt az ágazatot, de 
ezeket a feltételeket nagyon nehéz teljesíteni. Nem véletlen, és itt sok kérdés 
volt a hozzám nem vagy közvetetten kapcsolódó II. pillérrel, a 
miniszterelnökségi feladatkörbe tartozó dolgokkal kapcsolatosan, nem is 
biztos, hogy mindegyikre tudok válaszolni, de az öntözésfejlesztés többek 
között ezért került be a prioritások közé.  

Ami meg a költségvetési részt illeti, erről most nem beszéltem, mert 
már nagyon sokszor beszéltem itt a bizottság előtt is róla. Szóval hogyha a 
2007-2013-as KAP magyarországi költségvetést hasonlítjuk össze a ’14-20-
assal, az nem azt jelenti, hogy a ’13. évi KAP-támogatást felszorozzuk héttel, az 
teljesen más. Itt az adott ciklus támogatását hasonlítjuk össze a következő 
támogatással. Az az okfejtés akkor lenne igaz, hogy a ’13-as, ahol egyébként 
valóban a legnagyobb volt a költségvetési támogatás, hiszen a nemzeti 
borítékunk 100 százalékát fizethettük ki, de könyörgöm, 2004-ben 
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25 százalékról kezdtünk, nem a ’13-as ment 2004-től vagy 2007-től 
folyamatosan végig, hanem annál alacsonyabb, és ebben önök egyeztek meg 
Koppenhágában, mármint az önök pártja egyezett meg Koppenhágában annak 
idején a bizottsággal. (Harangozó Gábor István: Nem.) Tehát itt van a 
csúsztatás, hogy a ’13-as szorozva héttel, az persze hogy több, mint a ’14-20-
as, de az egész KAP csökken. Arról beszéltem, hogy eleve volt olyan, aki meg is 
akarta szüntetni ezt a közös agrárpolitikát. Azt tudni kell, hogy az uniós 
büdzsé is 3,5 százalékkal csökken, és ezen belül a KAP költségvetése 
11 százalékkal csökken, tehát itt teljesen más az abszolút számok aránya. Én 
azt mondom, azt állítom, hogy 2007-2013-hoz képest az új ciklusban, ’14-20-
ban 1,9 milliárd euróval nő a KAP-támogatása Magyarországnak, és relatív… 
Tehát mindig az a lényeg a versenyképességünk szempontjából, hogy a többi 
országhoz képest hogyan alakult ez a támogatás. Az előző ciklusban 
2,8 százalék volt Magyarország KAP-támogattsági aránya, ez most 
megemelkedett 3,2 százalékra, tehát a támogatottsági arány a KAP-on és most 
már 28 tagállamon belül javult mindenféleképpen. Énszerintem ezeket a 
számokat így lehet pontosan kezelni.  

És akkor a kérdések. 310 euró vagy 300 euró, ez csak véletlen, tehát 
nincs ennek különösebb jelentősége. Meg kerekítések úgyis vannak a milliárd 
forintnál, tehát igazából nagyságrendileg próbáltuk érzékeltetni ezeket a 
számításokat.  

A tejtámogatásnál lesz az átmeneti nemzeti, illetve ez folytatódik, ez 
tejkilogrammra van vetítve, ez meg is marad, vagy így marad, viszont – ahogy 
mondtam – a termeléshez kötött támogatásnál csak mi számoltuk át az 
összehasonlíthatóság miatt, hogy az körülbelül 16 forint/kilogramm, tehát ott 
darabra, tehénállományra lesz a támogatás, az a 106 ezer forint. Ha azt egy 
6800 literes évi hozammal átszámoljuk, sajnos az azt jelenti, hogy a jobb 
tejtermelők rosszabbul járnak relatíve, mert hogyha tejre kapnák, akkor 
nyilván a magasabb hozammal rendelkezők kapnának többet, és ez a 
gyengébb termelőket díjazza, merthogy darab-darab a tehénállomány, de ez 
uniós szabály, ezt nem mi találtuk ki. Énszerintem sem pontos így a dolog.  

Hogy mikortól lehet? Ezen dolgoznak a kollégák, hogy az egységes 
kérelemnél már ezt be lehessen jelölni, hogy akkor hány darab tehénre 
igényelhető ez a támogatás. 

Amit Legény képviselő úr kérdezett, nem biztos, hogy mindent 
pontosan értettem, de a gyepnél mondta vagy mondtad a 15 hektárt… (Dr. 
Legény Zsolt: Ökológiai célú!) …ökológiai… gyepek…, na mindegy, ez az 
ökológiaira vonatkozik. Tehát a példánál maradva, ha jól írtam fel, ha 
valakinek 13 hektár szántója és nem tudom mennyi gyümölcsöse van (Dr. 
Legény Zsolt: 43 hektár.), így van, a gyümölcsösnél, az ültetvénynél, és ez a 
szőlőre is vonatkozik, nem kell a zöldítés feltételeit teljesíteni, tehát a 
13 hektár szántóra vonatkozik csak a zöldítés, így az ökológiai célterület 
feltételrendszerének a teljesítése is. Az ültetvényesek, szőlő, gyümölcs, ők 
automatikusan megkapják a zöldítésre jutó támogatást, azt a 81 euró/hektáros 
támogatást.  

Akkor itt jön Harangozó képviselő úrnak az a kérdése, hogy a 
Miniszterelnökség az operatív programokat kiküldte-e. Kiküldte, valóban. Én 
úgy tudom, hogy úgy kalkulálnak, hogy valamikor tavaszra reményeink szerint 
a bizottság elfogadja ezeket, de az EMVA-nál nincs ilyen, ott folyamatos 
egyeztetés van, és a jogcímeknél fognak folyamatosan…, ott is van egyeztetés, 
úgy, mint mi hogy a zöldítésről gyakorlatilag minden héten egyeztetünk 
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Brüsszelben, a közvetlen támogatásoknál nincs ilyen, ott a pénzügyi 
sarokszámok megvannak, a részletes jogszabályok készülnek Brüsszelben, és 
ezzel párhuzamosan készülnek Magyarországon is, amiből itt felvillantottam 
jó néhány dolgot. De miután a brüsszeli jogszabály 2015. január 1-jétől lép 
hatályba, ezért a magyarországi jogszabályokat is arra építve tudjuk 
megjelentetni folyamatosan a jövő év elején, a termeléshez kötött 
jogszabályokat is.  

A degresszivitással kapcsolatban: igen, én erre utaltam, hogy 
77,7 milliárd forint van a költségvetésben a folyó kiadásoknál. Valóban volt 
egy olyan korábbi döntés, egyébként az nem a degresszivitás kompenzálására, 
ennek a neve az, hogy „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” program, ami 
az állattenyésztést segíti, és főleg nemzeti költségvetésből működtetett 
támogatás. Én is jobban örülnék, hogyha a zárolást, amiről beszéltem, nem 
építette volna bele a bázisba az NGM, tehát gyakorlatilag ez az egyébként 
4,8 milliárd forint amiatt van, hogy a báziskorrekció volt, és erre jött rá a 
30 milliárd, de a 30 milliárd is, mondom, gyakorlatilag olyan mértékű 
támogatásnövekedés, hogy erre tényleg nem nagyon tudok példát mondani. 
De valóban így volt, ahogy a képviselő úr említette. A költségvetés 
zárószavazása még előttünk van. A költségvetési hiány tartása, ha jól 
emlékszem, a 2,4 százalék azért egy nagyon fontos szempont, pontosan 
amiatt, hogy ne kerüljünk vissza még egyszer a túlzottdeficit-eljárásba, ami 
viszont a teljes támogatás lehívhatóságát veszélyeztetné.  

Horváth alelnök úr a zöldség-gyümölccsel kapcsolatosan kérdezett. A 
termeléshez kötötthöz hozzájön az összes többi a feltételek teljesítése esetén, 
SAPS, alaptámogatás, SAPS elve, zöldítés és plusz a termeléshez kötött 
támogatás, és a degresszivitás például ebből csak az alaptámogatást érinti. 
Talán azt nem mondtam, hogy a SAPS-nál eddig az ültetvényeknél, azt 
hiszem, 0,3 hektár volt az alsó határ, most 1 hektár az alsó határ, de a 
gyümölcstermeléshez kötöttnél például 0,3 hektár gyümölcsös elég, de a 
SAPS-hoz az 1 hektár feltétlenül kell. Tehát hogyha valaki gyümölcs után akar 
termeléshez kötött támogatást kapni, akkor kell legyen neki 1 hektár 
mezőgazdasági területe, és abból minimum 0,3 hektár gyümölcsös kell hogy 
legyen – itt egy pici változás van az előző rendszerhez képest. És ehhez 
hozzájöhet az AKG is, ami 2016-tól működik.  

Az AKG kapcsán – ez valóban szintén Miniszterelnökség – csak egy 
dolgot azért szeretnék elmondani. Attól, hogy 2015-ben még nem lesz AKG, 
mert az még a zöldítésen túlmutató feltételeket kell hogy tartalmazzon, attól 
még a következő időszakban 2020-ig az AKG-ra jutó támogatás annyi, 
amennyi, nem tudom, 130 milliárd forint, ha jól emlékszem. Az tehát, hogy 
egy év szünet van, nem jelenti azt, hogy ahhoz képest, amit Magyarország 
AKG-támogatásra szánt vagy kiharcolt Brüsszelben, az csökkenne, csak 2015-
16-17-18-19-20-ban fog működni majd a dolog.  

A II. pilléres jogcímek. Nem tudom, gondolom, hogy Kis Miklós 
államtitkár úr beszélt ezekről, de az öntözésen túl a kertészet, tehát a zöldség-
gyümölcs, illetve az állattenyésztés meg az élelmiszeripar fejlesztése, ezek a 
kiemelt támogatások, tehát a kertészet korszerűsítése vagy a mostani 
állattenyésztés korszerűsítése és hasonló jogcímek, lehet, hogy finomításokkal 
vagy kisebb módosításokkal, de ezek mindenféleképpen működni fognak, ezek 
meg még pluszban jönnek a közvetlen támogatásokon túl. Tehát hogyha az 
operatív programok, ezek a programok, minden jóváhagyásra kerül, akkor 
énszerintem jövő év második felében ezek a jogcímek már tudnak jönni, és az 
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élelmiszeriparnál, ami egy nagyon nagy tétellel szerepel, 300 milliárd forint, 
ebből nagyságrendileg 100 milliárd a GINOP-ból, 200 milliárd pedig az 
EMVA-ból jönne, tehát ezek különböző élelmiszeripari fejlesztésekre, 
kapacitások növelésére vannak. 

Font elnök úr kérdései. A cukorrépát elmondtam. A felkészítés. Nem 
tudom, már hány éve, de csináljuk ezt, tehát mindig a mindenkori 
tudásszintünkön. Tavaly a II. félévben – és Balázsra, az elnök úrra nézek – 
végigjártuk az országot gyakorlatilag régiónként, és nem tudom, a kollégáim 
hetente hány előadást tartanak, én általában hetente egyet szoktam tartani 
terepen, igény szerint, ahova meghívnak, és természetesen ezek a 
gazdafórumok vannak. A falugazdászok felkészítése megy a kamaránál, 
különböző tájékoztató kiadványok vannak, ahogy mondtam, a zöldítésről egy 
külön füzetet fogunk majd kiadni. Én az egyik leghallgatottabb 
agrárműsorban, a Hajnaltájtban egy sorozatot próbáltam felvezetni a 
különböző támogatási elemekről, és azt is lehetővé tettük, hogy lehessen 
kérdezni, és azokra válaszolunk, tehát nyilván ezeket a jövőben is folytatni 
fogjuk annak érdekében, hogy minél több információ eljusson az 
érintettekhez. Tehát amire igény van a terepen, a kollégáimmal együtt, a 
minisztérium vezetésével együtt, a kamarával együtt megyünk, és bízunk 
benne, hogy tényleg minden információ időben el fog jutni az érintettekhez.  

A nemzeti parkokra is vonatkozik minden szabály, tehát a 
költségvetésben én nem látok kompenzációt, hogy a degresszivitás miatt 
valami kompenzációt kapnának. De a költségvetés még nincs elfogadva.  

Még egy dolgot írtam fel a szőlővel kapcsolatosan, hogy arra a zöldítés 
nem vonatkozik. A szőlő azért nincs a felsorolt növények között, mert az 
ugyanaz, mint a burgonya, már Brüsszel szempontjából. Tehát nem lehet a 
termeléshez kötött ágazatok között a szőlő… (Horváth István: A csemegeszőlő 
sem?) A csemegeszőlő sem.  

Köszönöm szépen, elnök úr, remélem, tudtam válaszolni minden 
kérdésre.  

 
ELNÖK: Ezt az állásfoglalást majd kérném szépen, amit Brüsszel 

úgymond a szőlő tekintetében adott. (Czerván György: Felsorolás.) Jó, 
kérném szépen, majd juttassák el, juttassátok el ide a bizottsághoz, hogy ezt 
hogyan is értelmezi Brüsszel. Köszönöm szépen.  

Lenne egy javaslatom. Én értem, hogy ti… (Czerván György jelzésére:) 
Igen! 

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Bocsánat, még annyit egyébként, hogy mondjuk egy hektár fehérjenövénynek 
vagy egy hektár ültetvénynek a termelési értéke nagyon-nagyon különböző, 
nyilván a szőlő vagy valamelyik ültetvény irányába. Tehát ha egyébként 
lehetőséget is adna Brüsszel, lehetőséget adott volna Brüsszel ennek a 
termeléshez kötött támogatására, akkor is nagyon megfontolandó lett volna, 
mert felülről határolt ez a 15 százalékos, illetve 13 százalékos nagyságrend, 
tehát egy szőlőágazatban a termelési érték olyan nagy, hogy ilyen 20 meg 30 
meg 50 ezer forintos hektáronkénti támogatás a termeléshez kötött rendszert 
főleg az állattenyésztés vonatkozásában szétütötte volna, ugyanakkor én nem 
mondom, hogy annak az ágazatnak nem jelentett volna segítséget, de a 
termelési értékhez képest relatíve nagyon alacsony összegről lenne szó. Ezt 
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mindenképpen mérlegelés tárgyává kellett volna tenni akkor is, hogyha 
Brüsszel erre lehetőséget adott volna.  

 
ELNÖK: Én nem látok különbséget a klasszikus ültetett telepítésű 

gyümölcsültetvények és a szőlő akár foglalkoztatásbeli, akár az egy hektáron 
való termelési értéke között, aki 1 hektáron tud termelni mondjuk 
sárgabarackot és bodzát, ott pontosan tudjuk, hogy milyen termelési értékek 
vannak akár az 1 hektár szőlő termelési értékével összevetve – nincs 
nagyságrendi különbség, ezt azért tisztázzuk! 

Azt szeretném javasolni, hogy a minisztérium rendelje el, hogy minden 
falugazdász kötelezően tartson tájékoztatást nyílt rendezvényen minden általa 
ellátott településen. Én értem azt, hogy a minisztériumi kollégák hány helyre 
mennek, de mondjuk meg őszintén: a 3 ezer települést azért így nehéz lesz 
lejárniuk a minisztériumi kollégáknak, közben ott van a kinyújtott jobb 
kezünk, a falugazdászrendszer. Én tehát merném javasolni, hogy miután ezt a 
korrekt felkészítést minimum ilyen szinten megkapják, ahogy azt az 
államtitkár úr itt előadta, ezt legyenek szívesek ott, meghirdetett 
rendezvényen továbbítani a helybeni gazdálkodóknak.  

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Megtörtént, elnök úr. Az FM nem ad utasítást egyelőre még a kamarának, de a 
kamara lépett már ez ügyben, és 2 ezer rendezvényt tartottak már a 
falugazdászok az érintetteknek, meg fognak is.  

 
ELNÖK: Ez így megnyugtat, mert az én térségemben túl nagy 

rendezvénysorozat-dömpingről még nem hallottam, ezért hiányolom egy 
kicsit még ezeket a rendezvényeket. (Derültség.) Tehát megnyugtatna, hogyha 
felkészültek lennének a gazdák a pályázat benyújtásának időszakára, jövő év 
májusára.  

Nincs további kérdés. Akkor megköszönöm az államtitkár úrnak és 
segítő kollégáinak a tényleg nagyon szakszerű és precíz tájékoztatást, 
köszönöm szépen még egyszer.  

A napirendi pontot lezárom.  

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
T/1794. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A következő napirendi pontra térnénk rá, amelyben Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséhez benyújtott módosító indítványokról 
fogunk dönteni, illetve egyéb más kötelező állásfoglalásokat fogunk meghozni. 
(Czerván György: Viszontlátásra! – Czerván György és kollégái távoznak. – 
Rövid szünet.) A második napirendi pontot tárgyalnánk meg tehát, a központi 
költségvetés kapcsán hozzánk érkezett módosító indítványokról fogunk 
tárgyalni, illetve a kötelezően meghozandó szavazásokat fogjuk megejteni. 
Köszöntöm dr. Berczik Ábelt és segítő kollégáját, Sáfár Krisztinát az NGM 
részéről. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az általános vita lezárásra 
került a múlt héten, a Házszabály szerint a bizottságban azokkal az 
indítványokkal fogunk foglalkozni, amelyek a bizottsághoz címezve érkeztek.  

Egy általános tájékoztatást szeretnék felolvasni, már csak azért, mert ez 
lényeges a mostani Házszabály szerint, hogy milyen típusú döntéseket 
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hozhatunk meg, és esetleges kisebbségi véleményeket hogyan kell majd 
becsatolni, ha lesznek ilyenek a vitaszakasz során.  

A részletes vitában kialakított véleményt a bizottságok részletes vitára 
szóló jelentése tartalmazza, míg a kisebbségi véleményt a HHSZ 92. § 
(5) bekezdésének megfelelően függelékként kell csatolni a jelentéshez – 
amennyiben lesz ilyen. A bizottsági és a kisebbségi véleményt a plenáris 
ülésen folytatott vitában a Költségvetési bizottság előadója és kisebbségi 
előadója fogja ismertetni – tehát itt kivételesen nem érvényes, hogy bizottsági 
előadókat állítunk, a költségvetésnél ez így szokás. Közvetlenül a bizottsági 
jelentésről való szavazás után a bizottság kisebbségben maradt tagjai 
bejelenthetik, hogy kisebbségi véleményt terjesztenek elő. Fontos, hogy a 
bizottsági és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, 
amelyek a bizottsági vitában bármely részről is elhangzottak. A bizottságnak a 
részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja 
tartalmazni. Az esetleges kisebbségi véleményeket a fentiekben ismertetett 
módon formanyomtatványon, aláírva kell csatolni a bizottsági jelentéshez. A 
bizottság részletes vitáról szóló jelentése és a jelentés függeléke, a kisebbségi 
vélemény egyszerre kerül benyújtásra, ezért fontos, hogy az írásba foglalt 
kisebbségi vélemény minél hamarabb eljuttatásra kerüljön a bizottság 
titkárságára, hogy ez befűzésre kerülhessen.  

Ennek megfelelően a tájékoztatás után megnyitom a részletes vita első 
szakaszát, amelyben a bizottság azt vizsgálja, hogy a törvényjavaslat egésze 
megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezés illetett szakaszának. E 
tekintetben köszöntöm itt most újra dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár 
urat, és kérdezem, hogy ezen első vitaszakaszban, a formális döntésünknél 
kíván-e bármilyen közléssel élni.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Én is köszöntöm a tisztelt bizottságot! A kormány álláspontja 
szerint a benyújtott törvényjavaslat megfelel mind az Alaptörvény 
rendelkezéseinek, mind a Házszabálynak, mind pedig a 
jogszabályszerkesztésről szóló egyéb jogszabályokban foglaltaknak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor Horváth István alelnök úrnak átadom 
az ülés vezetését, mert hozzá szeretnék szólni.  

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót az elnök úrnak. Parancsolj, elnök 

úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Mint ahogy az az Állami Számvevőszék 

véleményében is megjelenik, a törvényjavaslat összeállítása, szerkezete és 
tartalma megfelel az Alaptörvényben és a magyarországi gazdasági 
stabilitásról szóló törvényben meghatározott követelményeknek, valamint az 
államadósság szabályának és az államháztartásról szóló jogszabályok 
előírásainak, rendelkezik a tartalékokról, azon belül az Országvédelmi Alapról. 
A költségvetési törvényjavaslat összeállítása során betartották a 2014. 
szeptember 1-jétől hatályos irányadó EK-rendelet előírásait, a tervezett 
hiányt, adósságot és a GDP-adatokat az ESA 2010-es elszámolási rendszer 



 31 

alapján határozták meg. A költségvetési törvényjavaslat indokolásának 
melléklete bemutatja a 2015. évi államháztartási pénzforgalmi egyenleg és a 
vonatkozó uniós szabályok szerint meghatározott egyenleg közötti 
összefüggéseket. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ezeket a 
megállapításokat, amelyek a határozati házszabály rendelkezéseinek 44. § 
(1) bekezdésében foglaltakkal függenek össze, a bizottság jelentésének 
tartalmaznia kell, így erről majd szavazunk.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Visszaveszem az ülés vezetését. Kérdezem, hogy van-e még 

bárkinek hozzászólása ezen első, formális szakaszhoz. (Jelzésre:) Igen. 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Mivel az új 

Házszabályt még én is, mi is tanuljuk, ezért nem vagyok benne biztos, hogy 
pont most kell-e ezt megtenni, de inkább szerettem volna előhozni, hogy a 
kisebbségi véleményünket szeretnénk ismertetni.  

 
ELNÖK: Már ehhez, vagy pedig a részletes vitában majd tárgyalandó 

módosításokhoz? 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Igen, a költségvetéshez, tehát a 

javaslathoz, a törvényjavaslathoz.  
 
ELNÖK: Jó, rendben, megadom a szót. 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Bocsánat, csak számunkra is bonyolult. 

Tehát az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága lefolytatta – vagy lefolytatja 
jelenleg most – a törvényjavaslat részletes vitáját. Mivel előrevetítjük azt, hogy 
bizonyos állításainkkal kisebbségben maradunk, mármint a Magyar 
Szocialista Párt képviselőcsoportja, ezért az alábbi kisebbségi véleményt 
terjesztem, terjesztjük elő:  

A 2015. év az adóemelések, a szociális válság mélyülésének és a 
tudásalapú társadalomképtől való elfordulásnak az éve lesz. Egyszerűen 
összefoglalva a benyújtott költségvetés a szegénység évének a költségvetése, 
havonta ugyanis több ezer forintot fog kivenni egy család zsebéből a 
kafetériaadó terhének emelése (Farkas Sándor: Nem igaz!), a szappanadó, a 
mosószeradó bevezetése vagy az élelmiszerár-emelkedést előrevetítő 
élelmiszer-felügyeleti díj emelése. Miközben egyre romlanak a szegénységről 
szóló mutatók, egyre inkább nyílik a jövedelmi olló, a kormány újabb 
forrásokat von el a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportoktól, köztük a 
rokkantaktól és a szegényebb gyermekes családoktól is azért, hogy azokat 
stadionépítésre és egyéb presztízsberuházásokra költse. Elfogadhatatlan, hogy 
az érettségit szerző diákok számának csökkentésével 13-15 ezer, jellemzően 
szegény családból származó magyar fiatalról veszi le a kezét a kormány.  

A Földművelésügyi Minisztérium is több mint 15 százalékkal kevesebb 
pénzzel kalkulálhat jövőre, mint az idei esztendőben, ugyanis a 2014. évhez 
képest 1,3 milliárd forinttal kevesebb pénz jut a Földművelési és Távérzékelési 
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Intézetre, 871,2 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhat a Nemzeti 
Környezetügyi Intézet, 640,7 millió forinttal kevesebb támogatást kap a 
Szilvásváradi Lovasközpont, 249,8 millió forinttal kevesebb forrás jut a 
tanyafejlesztési programra, 140,6 millió forinttal kisebb forrással 
gazdálkodhat a Hungarikum Bizottság, 200 millió forinttal kevesebb 
támogatás jut a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 
támogatására, nem növekszik a Nemzeti Kárenyhítési Alap kerete. A fentiek is 
bizonyítják, hogy a gazdaság nincs jó helyzetben, hiszen a Fidesz eddigi 
szimbolikus intézkedéseire is kevesebb forrás jut.  

Mindezek mellett a kormány 1 milliárd forinttal megemeli az osztatlan 
földtulajdon kimérésének költségeit, annak ellenére, hogy az idei évben is alig 
300 milliót tudnak felhasználni. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatására 1 785 millió forintot 
szán a kormány. A kormány emellett nem teljesíti az 1437/2014. számú 
kormányhatározatot, hiszen a jelzett soron 5 milliárd forinttal kevesebb 
összeg szerepel a derogációból fakadó veszteségek támogatására, mint azt a 
július 31-ei határozat megjelöli. A kormány 63 milliárd forintos 
termékdíjbevétellel számol, ami 12 milliárd forinttal több, mint a 2014. évi, így 
megjelenik a költségvetésben a szappanadó és a samponadó is, ráadásul a 
hulladékgazdálkodásra ebből csak 12 milliárdot költ el a kormány, így a 
szappanadó körülbelül 80 százalékát a központi költségvetés nyeli el.  

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt majd függelékként fogjuk csatolni a 

jelentéshez (Dr. Legény Zsolt: Már át is adom.), köszönöm szépen, miután az 
összes szavazási procedúrán túl vagyunk.  

Most még az első szakasznál tartunk a részletes vitánál, amelyben a 
házszabályszerűség megállapítását kell elfogadnunk. Én itt szóban 
megindokoltam, hogy véleményem szerint, véleményünk szerint ez a 
benyújtott törvényjavaslat házszabályszerű, ezt indokoltam is, hogy milyen 
feltételeknek tesz eleget. Kérdezem, hogy bárki másnak van-e hozzászólása. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor megkérdezem, hogy a bizottság tagjai 
megállapítják-e, hogy a törvényjavaslat megfelel a határozati házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú döntés. Köszönöm.  

Itt térünk rá a második, mondhatnám érdemi vitaszakaszra, és 
megnyitom ezt a második vitaszakaszt. A Mezőgazdasági bizottsághoz 
benyújtásra került olyan módosító javaslat, amelynek az értékelésével 
foglalkoznunk kell. A háttéranyag, úgy tudom, lefűzve mindenkinek az 
asztalára került, a háttéranyag tartalmazza a Mezőgazdasági bizottsághoz 
benyújtott módosító javaslatokat, tehát ezekről mindről szavazni fogunk.  

Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot tud-e majd mondani az egyes indítványokhoz.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A háttéranyag sorszámai szerint fogunk haladni az 

egyes indítványokkal kapcsolatosan. A titkárság megpróbálta legyűjteni 
nekem az összefüggő, kapcsolódó, egymáshoz kapcsolódó módosító 
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indítványokat, ezek szerint és ezek kiszűrésével próbálok meg haladni. Ha 
bárki úgy véli, hogy valahol ebben hibáztam, akkor ezt kérem jelezni.  

Nekem az első ezen háttéranyagban a 9. számú pont, Heringes Anita 
képviselőtársunk indítványa. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot 
sem kapott. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet. – Közbeszólások: Csak 
nem.) Akkor sem kapott egyharmadot. (Derültség.) A bizottság tehát nem 
támogatja. (Dr. Legény Zsolt: Pont egyharmadot kapott egyébként, mert 
hatan vagyunk jelen.) De mi képesek vagyunk két kézzel is szavazni. 
(Derültség. – Dr. Legény Zsolt: Tudom, tisztában vagyok a technikával, 
elnök úr.) Oké, tehát nem támogatja a bizottságunk a javaslatot.  

A 19. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 239. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, a bizottságunk nem 
támogatja.  

A 21. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 23., a 25. és 
a 257. indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 22. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 24., a 26. és 
a 259. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk 
nem támogatja az indítványt.  

Nekem most a 113. sorszámú indítvány következik, miután kiszűrtük a 
kapcsolódó indítványokat. Szávay István indítványa összefügg a 492. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 támogató szavazatot 
láttam, bizottságunk tehát nem támogatja. (Az elnök Harangozó Gábor 
Istvánnal és Horváth Zoltánnéval egyeztet.)  

A 130. sorszámú indítvány következik. Mindenkinek javaslom – itt az 
alelnök úrral egy kis technikai egyeztetést tartottunk –, hogy a háttéranyag és 
annak sorszámozása szerint menjünk, haladjunk (Harangozó Gábor István: 
Másképp nem tudunk. – Derültség.), azon belül ugyan megtalálható a 
benyújtott indítvány technikai sorszáma is, tehát akik meg szeretnék keresni a 
konkrét indítvány technikai sorszámát, ott mindig megtalálhatják a „1794/…” 
szám alatt, hogy mi a technikailag benyújtott indítvány sorszáma.  

A 130. indítvány szintén Volner János képviselőtársunk indítványa, 
amely összefügg a 240. ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 támogató van, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 131. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 251. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 támogató van, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 145. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg az 502. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 támogató van 
mindösszesen, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 146. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg az 1090. 
indítványponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 147. indítvány szintén Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg az 
516. sorszámú indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 148. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg az 514. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 149. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg a 654. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 150. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 723. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 151. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 845. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 152. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 243. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  
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A 153. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 245. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 154. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 248. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 155. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 252. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 156. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 253. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 157. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 254. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 158. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 256. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 159. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 724. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 163. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 668. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 168. indítvány Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa, amely 
összefügg az 508. sorszámú indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 206. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 604. 
ponttal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 207. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 249. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 208. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 250. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 209. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 605. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 210. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 258. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 211. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 473. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 241. sorszámú indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 
274. indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 246. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 342. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  
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A 247. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 694. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 255. indítvány Volner János indítványa, amely összefügg a 275. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 267. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely összefügg az 513. 
indítvánnyal. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 268. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 469. 
sorszámú indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 269. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 463. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 270. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 652. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 271. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 656. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 272. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 658. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 273. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 467. 
sorszámú indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 276. indítvány Volner János indítványa, amely kapcsolódik a 952. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 277. indítvány Magyar Zoltán és Z. Kárpát Dániel indítványa, amely 
kapcsolódik a 489. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 313. indítvány Ander Balázs indítványa, amely kapcsolódik a 474. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
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DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Nem támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 315. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely a 466. ponthoz 
kapcsolódik. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 317. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 655. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 319. indítvány Z. Kárpát Dániel indítványa, amely kapcsolódik az 
507. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 322. indítvány Z. Kárpát Dániel indítványa, amely kapcsolódik az 
509. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca álláspontja nemleges. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki 

nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
2 igen, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 323. indítvány Z. Kárpát Dániel indítványa, amely kapcsolódik a 464. 
indítványhoz.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja nemleges. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki 

nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
2 igen, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
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A 357. indítvány Magyar Zoltán és Bana Tibor képviselőtársunk 
indítványa, amely kapcsolódik a 497. ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 406. indítvány Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Legény Zsolt 
indítványa, amely kapcsolódik a 456. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm. Itt mi azt javasoltuk, hogy a költségvetésben 30 milliárdot az 
Élelmiszer-biztonsági Hivatalnak át kellene csoportosítani, merthogy az 
élelmiszer-biztonsági járulék…, nem járulék, segítsen, elnök úr! 

 
ELNÖK: Láncfelügyeleti díj? 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Láncfelügyeleti díj, köszönöm szépen… 
 
ELNÖK: Amit támadtok egyébként. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen, 

igen, igen, igen, igen, az itt a bizottsági ülésen is azzal lett megindokolva 
legutoljára, hogy az élelmiszer-biztonságban megnövekedett feladatok 
ellátására szükségeltetik ezt a pénzt beszedni, ugyanakkor a költségvetésben 
nem olvasható ki, hogy ez a forrás valóban odamenne, és ha már be lett 
szedve, merthogy az adótörvényeket már elfogadtuk, akkor szeretnénk, ha a 
költségvetésben is megjelenne, hogy valóban oda menjen, ami az 
adótörvények indoklásánál meg lett jelölve, hogy miért van szükség erre az 
adóra. Ez egy észrevétel volt, és akkor a kérdésem az lenne, hogy jól látjuk-e 
ezt, hogy nem jelenik meg ez a pénz az élelmiszer-biztonságnál, és hogyha 
nem, akkor meg indoklást kérnék, hogy miért nem támogatják, hogy mégis 
jelenjen meg. Köszönöm. Kicsit bonyolult voltam, elnézést! 

 
ELNÖK: Igen, megadom a szót a kormány képviselőjének.  
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A törvény értelmében az élelmiszerlánc-felügyeleti díjból 
beszedett megnövekvő bevétel a Nébih bevétele lesz, a bevételi soron fog 
megjelenni. Ez a módosító indítvány a költségvetési támogatását növelné meg 
ennek a hivatalnak, ezt semmiképpen nem tartjuk indokoltnak. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendelet százalékosan meg 
is jelöli, hogy mennyi a Nébihnek magának a részesedése ebből a bevételből, 
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mennyi a kormányhivataloké, mennyit lehet központilag fejlesztési célokra 
fordítani. A jelen módosító indítvány, amellyel találkozunk, az Országvédelmi 
Alapnak a kiadási előirányzatát csökkentené 30 milliárd forinttal, ami 
mindenképpen elfogadhatatlan számunkra, ugyanis az elnök úr is ismertette 
az ülés elején, az Állami Számvevőszék, illetve a Költségvetési Tanács 
egyértelmű jóváhagyó javaslata attól függ, hogy kellő mennyiségű 
Országvédelmi Alap áll rendelkezésre, és mint tudjuk, a stabilitási törvény 
értelmében a Költségvetési Tanács a zárószavazás előtt még egyszer ránéz a 
költségvetési törvényjavaslatra. Az Országvédelmi Alap előirányzata felének az 
elvétele minden bizonnyal azzal a veszéllyel járna, hogy a Költségvetési Tanács 
– isten őrizz! – vétót emel a költségvetési törvény elfogadása ellen. Ha tehát 
valóban megjelenik, nyilván meg fog jelenni a többletbevétel az 
élelmiszerlánc-felügyeleti díj emelése okán, az meg is fog jelenni az 
élelmiszer-biztonsági feladatokat ellátó költségvetési szervek bevételei között, 
és a kiadási lehetőségeik is ehhez mérten fognak alakulni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 408. indítvány Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Legény Zsolt 
indítványa, amely kapcsolódik az 512. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 457. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 555. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 459. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 552. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 460. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 551. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk 
nem támogatja. 

A 461. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 553. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs támogató, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 462. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 550. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs támogató, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 465. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 547. 
sorszámú indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs támogató, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 468. indítvány Gőgös Zoltán, Harangozó Gábor és Legény Zsolt 
indítványa, amely kapcsolódik az 496. sorszámú indítványhoz. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 491. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 554. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk 
nem támogatja. 
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A 494. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 545. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs támogató, 
bizottságunk nem támogatja. 

Az 500. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 549. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja. 

Az 501. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 578. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Az 510. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik az 548. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Az 556. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 653. 
indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Az 557. indítvány Magyar Zoltán indítványa, amely kapcsolódik a 657. 
ponthoz. Mi a tárca álláspontja?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Úgy tűnik, hogy a számunkra kijelölt háttéranyagban felsorolt 
módosító indítványok mindegyikét megtárgyaltuk, még Volner Jánosét is, aki 
véleményem szerint nem a bizottságunkat akarta megcélozni 
indítványsorával, de a technika ördöge miatt idekeveredett, így aztán 
kénytelenek voltunk mi elbánni ezekkel az indítványokkal.  

Tudunk-e olyan indítványról, amelyről kellene döntenünk, de itt nem 
döntöttünk? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Akkor a vitaszakasz ezen részét itt 
lezárom, pontosabban erről még szavaznunk is kell. Megkérdezem tehát a 
bizottságot, hogy lezárjuk-e a részletes vitának ezt a szakaszát, ha igen, 
kézfeltartással jelezzük! (Szavazás.) Igen.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottságnak 
külön kell döntenie a részletes vita lezárásról és a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Itt ellenzéki képviselőtársaink az 
MSZP-frakció részéről jelezték, hogy egy mellékletet szeretnének a bizottsági 
javaslathoz tenni, ezt természetesen megtesszük, hiszen a formális 
szabályoknak megfelelt, a titkárság erről majd gondoskodni fog. (Dr. Legény 
Zsolt: Már megkapta.)  

A szavazással, mármint a vitaszakasz lezárásával egyben, csak jelzem, 
elfogadtuk azt is, hogy mindenben megfeleltünk a 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak a házszabályi rendelkezések szerint.  

Most a jelentés benyújtásának az összegzéséről kell akkor még 
szavaznunk. Ennek van egy fő szakasza, amelyben az itt elhangzottak az egyes 
szakaszokban foglalt határozatokat tartalmazzák, valamint azt a mellékletet, 
függeléket, amelyben az MSZP a saját álláspontját képviseli. Szeretném 
javasolni, hogy így együttesen nyújtsuk be a bizottsági jelentést. Kérdezem, 
hogy ennek a jelentésnek a benyújtásához kérdés, vélemény van-e? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy ezek 
szerint nyújtsuk be a jelentést, az kézfeltartással jelezze ezt. (Szavazás.) A 
bizottság többsége a jelentés benyújtása mellett döntött igennel. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) 2 nem szavazat ellenében a bizottságunk a jelentést az 
előbbiekben foglaltak szerint benyújtja.  

Én nem látok más megtárgyalandó és szavazandó fordulatot a második 
napirendi pontnál, ezért a második napirendi pontot lezárom. Köszönöm 
szépen a kormány képviselőjének a jelenlétet.  

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ. 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

A harmadik napirendi pontra térünk rá, amely szintén egy formális 
döntés lesz: a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslatról fogunk itt vitatkozni, illetve arról, 
hogy mely vitaszakaszokhoz szeretnénk a részletes vitában kapcsolódni. 
Szintén a helyettes államtitkár úr képviseli a tárcát ebben a kérdésben?  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Nincs nyilatkozattételi kötelezettség, tehát a tárca képviselete 
nélkül is el tudjuk végezni ezt a feladatunkat. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem képviselteti magát ennél a napirendi pontnál a tárca. 
 
ELNÖK: Itt szeretném bejelenteni, hogy azt kezdeményezem, hogy a 

törvényjavaslat feladatkörébe tartozó rendelkezések tekintetében a következő 
szakaszokhoz szeretnénk bekapcsolódni a részletes vita folyamán, jelzem, 
hogy ez a kiküldött anyagban a 118-120. §, a 148-157. §, a 243-246. §, a 256. §, 
a 272. §, a 284. §, a 301. §, a 340-346. §, a 351. §, a 391-394. § és a 398. §.  

Van-e képviselőtársaimnak olyan javaslata, hogy ezeken kívül is 
szeretnénk bekapcsolódni a részletes vitába? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor a javaslatot előterjesztettem, most a szavazásra kerül sor. Kérdezem, ki 
az, aki elfogadja, hogy ezen felsorolt paragrafusok szerint kapcsolódjunk be a 
részletes vitába. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség. Ki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Ez 
kisebbség. 1 tartózkodás mellett bizottságunk úgy döntött, hogy ezek szerint 
fogunk a részletes vitába bekapcsolódni.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara működésével összefüggő egyes agrártárgyú 
törvények módosításáról szóló T/2088. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A negyedik napirendi pontra térnénk rá: a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésével összefüggő 
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/2088. számon benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről fogunk itt vitatkozni. Az előterjesztő 
jelen van, hiszen bizottsági tagunk is, Győrffy Balázs. Nem tudom, hogy a 
minisztériumot ki képviseli. (Dr. Nagy István és dr. Andréka Tamás jelen 
van a teremben.) Igen, az államtitkár urat is látom, a főosztályvezető urat is 
látom. Nyilatkozattételi kötelezettségük ugyan nincsen, de tájékoztatást 
adhatnak a tárca esetleges vélelméről. Ebben a sorrendben, tehát az 
előterjesztő és a tárca sorrendben fogok szót adni. Győrffy Balázsnak adok 
szót, hogy ismertesse és megindokolja a benyújtott törvénytervezetet.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! A Jakab István elnök úrral közösen benyújtott 
törvénymódosításunk alapvetően a kamara működését szabályozó 
jogszabálynak a finomhangolását jelenti, de egyéb más, az agráriumhoz 
kapcsolódó, annak működését szabályozó jogszabályok módosítására is 
javaslatot tettünk. Nyilván vannak benne jogtechnikai, helyesírási típusú 
módosítások, ezekről nem beszélnék. Alapvetően a módosításnak az adta az 
alapját, hogy amikor is túl voltunk az első egyéves teljes működésen, és láttuk 
a tagdíj befizetésével, a tagdíj kirovásával, kiszabásával, illetve a tagság 
nyilvántartásával kapcsolatos problémákat, az adatszolgáltatással kapcsolatos 
kérdéseket, akkor láttuk, hogy módosításra szorul az a jogszabály, amely a 
mindennapi életünket meghatározza a kamarán belül.  

Az agrártámogatási rendszerre vonatkozóan egy olyan rendelkezést 
javaslunk bevezetni, amely a tagállami és a közösségi pénzügyi érdekek 
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sérelme nélkül, azt nem veszélyeztetve eljárási könnyítéseket tartalmaz. A 
szakképzési rendszerre vonatkozó módosítás pedig abba az irányba próbálja 
tolni ezt a meglévő rendszert, amivel emelni tudjuk az általunk ellátandó 
feladatok színvonalát. Harmadrészben pedig a földtörvénynek azt a részét 
kívánjuk módosítani, amely a helyi földbizottságokat illeti, hisz a kamara látja 
el ezen feladatokat, és itt bizonyos adatvédelmi célokat szeretnénk ebben 
rendezni, hogy egyáltalán tudjuk kezelni ezeket az adatokat.  

Csak felsorolás jelleggel mondanám, hogy miket módosítunk, nem 
hosszan húzva az időt.  

Alapvetően módosítjuk a „gazda” fogalmát, javaslatot teszünk a 
földművesek kamarai tagságára.  

A tevékenység folytatására alapvetően a bejegyzési elvet szeretnénk 
bevezetni, hisz a kamara nem tudja vizsgálni, hogyha valakinek a vállalkozói 
igazolványában benne van egy tevékenység, hogy azt végzi vagy nem végzi, 
ezért csak azt tudjuk figyelembe venni, hogy szerepel-e az a nyilvántartásban, 
vagy nem, aki nem végez ilyen tevékenységet, annak azt tudjuk javasolni, hogy 
vegye ki, mert képtelenség, nem tudjuk ellenőrizni, csakis a bejegyzési elvet 
tudjuk alapul venni.  

A tagság szüneteltetésére teszünk javaslatot – ez eddig nem szerepelt –, 
hisz adott esetben ha valaki, egy vállalkozó szünetelteti a jogviszonyát, akkor 
előfordulhat az, hogy egy éven belül, amikor is szünetelteti, ha egyből 
megszüntetjük a nyilvántartását, akkor ha egyébként egy éven belül 
visszaállítja aktívra ezt a tevékenységet, akkor egy teljesen új jogviszony 
keletkezik, új tagsági viszony keletkezik, amit nem tartunk helyesnek.  

Az őstermelői igazolvány hatályának lejártát követő négy hónapon belül 
az őstermelő tagjainknak lehetőséget biztosítunk a tagi jogok gyakorlására, ezt 
egyébként az is indokolja, hogy a választott tisztségviselők egy jelentős része 
őstermelő, és az őstermelőknek van lehetőségük márciusig kiváltani az 
őstermelői igazolványt. Viszont az a választott tisztségviselő, aki ilyen 
formában az őstermelői igazolványát csak márciusban váltja ki, de igazából 
annak hatálya december 31-én lejár, tehát itt kérdéseket vet fel, hogy akkor a 
tagsághoz fűződő jogait milyen formában tudja gyakorolni.  

Azt is rendezni kívánjuk, hogy a tagsági jogviszony megszűnését 
követően a számviteli törvény nyolc évig kötelez bennünket arra, hogy a 
tagdíjjal kapcsolatos kiadott bizonylatokat megőrizzük, és ehhez nyilván 
lehetőséget kell biztosítani az adatok kezelésére.  

Továbbá a vállalkozó adóazonosítója és adószáma esetében a 
vállalkozók egy része az egyéni vállalkozó…, tehát nem az adóazonosítóját adja 
meg, hanem az adószámát, így a beazonosíthatóság problémákat jelent. 
…Igyekszem nagyon vázlatos lenni, és nem belemenni hosszan és hosszas 
indoklásokba.  

A különböző szervektől kapott adatok átadás-átvételének módját is 
szabályozza a jogszabály, a módosítás szerint a Kereskedelmi és 
Iparkamarához hasonlóan az üzleti forgalom biztonságának, a gazdaság 
fejlesztésének és az etikus üzleti magatartás vizsgálatának érdekében egy 
adatbázis működtetését szeretnénk megkezdeni. Alapvetően nyilvánosan 
elérhető és közhiteles adatoknak az összegyűjtésére és azok tárolására kérünk 
a jogszabályon keresztül lehetőséget és engedélyt – hogyha fogalmazhatok így.  

Rögzítjük, hogy megállapodásban rögzített szabályok szerint várunk 
bizonyos adatokat, amelyek a tagnyilvántartáshoz a kötelező tagság miatt 
számunkra feltétlenül szükségesek.  
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A tagdíjfizetés alapjának meghatározásánál egy kis rugalmasságot 
szeretnénk bevezetni. Több olyan vitás kérdés volt, amit kezelni kell. A 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi ülésén voltunk éppen tegnap, 
ott sikerült az összes nyitott kérdést megvitatni, ugyanakkor némi 
rugalmasságot kell bevezetni a rendszerbe. Nem térnék ki részletekre, de 
valóban vannak a jelenleg hatályos jogszabályi keretek között nehezen 
értelmezhető problémák.  

Az őstermelői és az egyéni vállalkozói tevékenység együttes folytatása 
nem jelent többes tagságot, viszont ezt összevontan kell a kamarai tagdíj 
megállapításakor figyelembe venni.  

Közfeladat-ellátási megállapodásra teszünk javaslatot, hogy közfeladat-
ellátási megállapodás keretein belül kapjon a kamara közfeladatokat a 
kormányzattól. Alapvetően erre azért van szükség, mert amennyiben nem 
kapunk ilyen jellegű szabályozott keretek között forrást, akkor nem 
tolerálható a tagság részéről meggyőződésem szerint, hogy a kamarai tagdíjból 
nem tagok részére szolgáltatásokat nyújtsunk, és nyilván a kamarai tagdíjak 
terhére sem lehet közfeladatokat elvégezni, tehát ezt szabályozott keretek 
között szükséges végezni.  

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos közfeladatok ellátása a 
kamara hatáskörébe került, ezeket szeretnénk a törvény részévé tenni, 
szövegpontosításról van szó.  

A szaktanácsadási tevékenységhez kapcsolódó feladatoknak a 
jogszabályi átvezetéséről van szó.  

A kamara képviseleti rendjét szeretnénk a valós igényekhez igazítani, 
ebben némi finomhangolásra kerül sor. Jellemzően egyébként ezek a kamara 
belső működését szabályozó kérdések. …Hogy gyorsan végigérjünk… 

A javaslat egy része a kamara eddig is meglévő általános adó- és 
illetékmentességét konkretizálja alapvetően jogtechnikai okok miatt.  

Lehetőséget adunk a kamarának, hogy ne csak 100 százalékos 
tulajdonnal tudjon társaságot alapítani, vagy abban tulajdont szerezni.  

Javaslatot teszünk arra, hogy a tagot megillető bírósági felülvizsgálati 
jog a kamara önkormányzati jogkörében hozott határozata, valamint a tagdíjat 
és más pénzügyi kötelezettséget megállapító döntése ellen biztosított legyen. A 
közigazgatási jogkörben hozott kamarai döntések ellen pedig a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseit kellene alkalmazni.  

A saját tulajdonú gépjármű használatával kapcsolatos elszámolások 
vonatkozásában javaslatot teszünk a módosításra, hisz a kamarai választott 
tisztségviselők nagyon sok esetben nem a kamarai önkormányzatisággal, 
hanem közfeladatokkal kapcsolatos feladatokat is ellátnak.  

Az ÖVTJ kódok jelölésében bekövetkezett idő közbeni változásokat a 
mellékletben kívánjuk átvezetni.  

A nem a kamarai törvényt érintő változtatások: 
Ez a javasolt kiegészítés a kisebb jelentőségű, technikai jellegű, ügyfél 

általi mulasztások korrigálására biztosítana lehetőséget, kerülni kell ugyanis 
olyan helyzetek kialakulását, amikor alapvetően kisebb jelentőségű vagy 
egyébként pótolható ügyféli mulasztások miatt a támogatás lehívása kerülne 
veszélybe. A SAPS-támogatások esetében a kérelem benyújtásának időszakát 
közösségi jogi szabályozás állapítja meg, így ebben az esetben a nemzeti 
szabályozás a közösségi szabálytól eltérő rendelkezést nem állapíthat meg. 
Alapvetően miről van szó? Csak nagyon gyorsan és vázlatosan: ha valaki AKG-
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támogatást nyert, az öt évre szóló periódus, az első évben leigényelte, a 
második évben leigényelte, a harmadik évben elfelejtett mondjuk egy ikszet 
betenni, az nyilván nem azért volt, mert az adott évben olyan jól sikerült neki 
a gazdálkodás, hogy nem tart igényt arra a forrásra, hanem nyilván ez egy 
egyértelmű mulasztás, és arra tennénk javaslatot, hogy ezek pótolhatóak 
legyenek. Ez a forrás egyébként a gazdát megilleti, arra teszünk javaslatot, 
hogy ez kezelhető legyen a későbbiekben.  

A szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának hatásköri és 
pénzügyi kérdéseit kezeljük egy másik szakaszban.  

Végezetül amiről említést tettem, hogy a helyi földbizottság vagy a 
hatáskörét gyakorló szerv a törvényben foglalt feladatkörét elláthassa, illetve 
bizonyos esetben a belföldi jogsegély nyújtására is lehetősége nyíljon.  

Nagyon vázlatosan és a bizottsági ülés hosszára való tekintettel 
igyekeztem nagyon gyorsan végighadarni, hogy mik azok a tételek, amiket 
szeretnénk javasolni.  

Szeretném megköszönni a kormánynak azt a munkáját, amit az 
egyeztetésben tanúsított. Nem titkoljuk azt a tényt, hogy a jogszabály, amit 
most benyújtottunk, még finomhangolásra szorul, bizonyos egyeztetések még 
hátravannak, ugyanakkor ha az idei évben döntést akarunk hozni – márpedig 
a jogszabály egy jelentős része igényli az idei elfogadást –, akkor feltétlenül 
szükséges volt a benyújtása.  

Elnök úr, köszönöm, ennyiben szerettem volna ismertetni a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mint ahogy említettem, a kormány 

képviselőjének nyilatkozattételi kötelezettsége nincs, de hogyha véleményt 
akar kifejteni, akkor azt megteheti. Kérdezem az államtitkár urat és a 
főosztályvezető urat. (Dr. Nagy István nemet int.) Nem akarnak 
véleménykifejtést tenni.  

Most akkor a bizottság tagjainak adok lehetőséget a hozzászólásra. 
(Jelentkezések.) Igen, Harangozó Gábor alelnök úr! 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Bár a módosítók valóban alapvetően technikai 
jellegűek, amelyek nyilván az egyéves működési tapasztalatokból levont javító 
szándékú módosítások, ami miatt még akár támogatni is lehetne ezen 
módosító javaslatokat, a Magyar Szocialista Párt azonban kezdetektől fogva 
nem értett egyet azzal, hogy egy ilyen jellegű átalakítása menjen végbe az 
agrárkamarának, ami szerintünk egy független érdekképviseleti szervezetként 
kellene hogy működjön, márpedig a létrehozásnak a körülményei is, a 
személyi összetétele és az egyéves gyakorlat is azt mutatja, hogy igen 
jelentősen átpolitizált, gyakorlatilag a kormányzó párt politikai érdekeit is 
érvényesíteni szándékozó szervezet lett az agrárkamara. Úgyhogy ebben a 
formában szerintünk helytelen a működése. Ha át akarnánk alakítani, akkor 
úgy kéne átalakítani, hogy egy független, a mezőgazdasági szereplők 
integrációját, együttműködését, érvényesülését segítő érdekképviseleti 
szervezet legyen. Ezért elvi okokból nem támogatjuk a módosítást sem, 
merthogy magával a felállással nem értünk egyet.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy tűnik, a Szocialista Párt csak akkor tud 

elfogadni egy választáson alapuló végeredményt, hogyha az számára kedvező, 
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mert a Magyar Agrárkamara egy elég alapos alulról jövő választási rendszeren 
keresztül került megválasztásra, ha jól emlékszem, abban mindenki részt 
vehetett. Az más dolog, hogy voltak, akik eleve bojkottálták ezt a választást 
valamilyen oknál fogva. Ilyet tehetnek természetesen az érintettek, ugyanígy 
az országgyűlési választásnál is vannak, akik tudatosan nem mennek el 
szavazni, de ettől még a végeredményt, ami megszületik, általában tudomásul 
vesszük, hogy azok, akik a választásban részt szerettek volna venni, döntöttek. 
Én úgy emlékszem, hogy az agrárkamaránál is így történt, tehát ezt a politikai 
vitát itt ne nyissuk meg, mert ez egy régi történet. Visszamehetnénk az 
agrárkamara törvényben szabályozott választási rendszere előtti időszakához, 
ami a ’90-es évektől kezdve is egy rendszeren alapult, ott is nevesíthetnénk, 
hogy az hogyan is működött – úgy működött, hogy végül kormánybiztost 
kellett kinevezni a felügyeletére, ha jól emlékszem.  

A törvénytervezethez kapcsolódva: támogatni fogjuk, támogatni 
szeretnénk a tárgysorozatba vételt. Természetesen a hátralévő parlamenti 
időszak egy elég rövid időszak, úgyhogy nyilvánvaló, hogy a vita lefolytatása és 
a szavazás csak akkor kerülhet érdemben sorra, hogyha a vitatott kérdések, 
amelyekre az előterjesztő, Győrffy Balázs is utalt, tisztázásra kerülnek. A 
tárgysorozatba vételét azonban támogatjuk, az előbb itt az előterjesztő 
részéről is elhangzott, hogy olyan technikai jellegű módosításokról van szó, 
amelyek – azok szükségessége miatt – már 2015-től életbe kell hogy lépjenek.  

További kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok részéről? (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs.  

Formálisan meg kell adnom a szót az előterjesztőnek, hogy az 
elhangzottakra reagálhasson.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. 

Harangozó képviselőtársamnak azért hadd válaszoljak! Szerintem alapvetően 
a terminus technicusokkal kellene tisztában lenni: a kamara köztestület, és 
nem érdekképviselet, tehát hogyha a kamarából érdekképviseletet akarnak 
csinálni, akkor az alapvetően más típusú jogszabályi módosításokat is igényel.  

Képviselő úr, a kamara politikamentességét én önnek legalább a 2010 
előtti szinten garantálom. Úgy gondolom, hogy ha addig nem volt 
problémájuk a kamara politikai szerepvállalásával, ami akkor is 
megkérdőjelezhetetlenül volt, és nyilvánvalóan most is volt, blődség lenne 
országgyűlési képviselőként mást mondanom erről, de kicsit álságosnak 
érzem ezt. (Harangozó Gábor István: Attól ez még igaz!) Azért tegyünk most 
már különbséget az érdekképviseletek és a köztestületek között! Az 
érdekképviseletek alapvetően az egyesületi törvény alapján létrejövő 
különböző csoportosulások, amelyek bizonyos érdekek képviseletére – a 
nevéből is fakad – jönnek létre. A köztestületet jogszabály hozza létre, tehát 
politikai akarat hozza létre, elég nehéz tehát innentől kezdve egy száz 
százalékos politikai semlegességet elvárni egy köztestülettől. Ugyanakkor – 
még egyszer mondom – azt a fajta politikamentességet, ami 2010 előtt volt, 
azt én merem garantálni a képviselő úrnak.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól látom, további kérdés, észrevétel nincs a 

napirenden lévő indítvánnyal kapcsolatosan.  
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A szavazáshoz érkeztünk el. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem.  

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében bizottságunk 
többségi döntése az, hogy tárgysorozatba veszi az itt említett indítványt.  

Ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekhez érkeztünk el. Néhány tájékoztatást hadd tegyek!  
A Fenntartható fejlődés bizottsága továbbra is működtetni kívánja az 

Allergia-parlagfű Kerekasztalt, kérik, hogy delegáljunk tagot a kerekasztal 
működéséhez. Én azt javaslom, hogy Dankó Béla képviselő úr, bizottságunk 
itteni és ottani tagja is lássa el ezt a feladatot. Van-e esetleg más jelölés? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor erről szavazunk. Kérdezem, hogy Dankó 
Bélát bízzuk-e meg az Allergia-parlagfű Kerekasztalban képviselje a 
bizottságot. (Szavazás.) Igen, köszönöm.  

December 4-én, csütörtökön, 10 órakor lesz a Szőlő-, bor-, pálinka 
albizottság ülése.  

December 10-én, szerdán, 9 órától egy hosszú bizottsági napunk lesz 
várhatóan, mert a megalapozó törvények részletes vitáját szeretnénk 
megtárgyalni, várhatóan… (Dr. Legény Zsolt: December 10-én?) December 
10-én, szerdán, 9 óra. Mint említettem több témánk is lesz: a megalapozó 
törvények részletes vitája; a nemzeti agrárkamara, ha ez a törvényjavaslat 
eljut abba a szakaszba, hogy a részletes vitájáról tárgyaljunk; az NFA ellenőrző 
bizottságába tag választása, az érintett agrárképviseleti szerv jelezte, hogy 
megtörtént a jelölés, tehát itt szavazni fogunk a megüresedett helyről. Ekkor 
fogjuk az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vezetőinek a 
tájékoztatását meghallgatni a tevékenységükről, szerintem ez egy fontos, 
szakmailag fontos kérdéskör. Valamint a jégeső-elhárítási rendszer 
bemutatása is meg fog történni a Magyarországon és a határainkon túl is 
működő technológiák tekintetében. Ezt csak tájékoztatásként szerettem volna 
elmondani, tehát december 10-e, szerda egy tartalmas bizottsági napunk lesz.  

Van-e valakinek még további bejelentenivalója? (Jelzésre:) Igen, 
Legény Zsolt! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Én csak kérdezem az államtitkár urat, 

hogy ha most itt van, az általam napirendre javasolt témában esetlegesen nem 
tud-e adni egy rövid felvilágosítást, hogy jelenleg a tárca hogyan áll a 
kérdéshez. (Közbeszólás: Ez az adó?) Igen, a földadóval kapcsolatban. 
(Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Nem tudok helyt adni ennek a kérésnek. Szerintem az 

államtitkár úr most hall arról először, hogy a szocialista frakció 
kezdeményezett egy napirendi pontot arról, hogy vitassuk meg az 
önkormányzatok adószabadsága tekintetében, hogy az esetlegesen a földekre 
is kivethető adóra is kiterjesztésre került-e. Ezt a bizottságunk nem vette 
napirendre, jelezvén, hogy az államtitkár úr nyilatkozata alapján a kormányon 
belül is szeretnének erről a kérdésről tárgyalni, ezért nem vettük napirendre.  

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 

véleményemet ismerik erről. 
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ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Az egyebeket is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


