
 

Ikt. sz.: MGB/40-3/2015. 

MGB-12/2015. sz. ülés 
(MGB-24/2014-2018. sz. ülés) 

 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2015. október 28-án, szerdán, 9 óra 4 perckor  

a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 5 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 6 

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter meghallgatása 6 

Dr. Fazekas Sándor tájékoztatója 6 

Hozzászólások, kérdések 12 

Válaszok, reflexiók 29 
Dr. Fazekas Sándor 29 
Czerván György 36 
Zsigó Róbert 39 

Az állami földek privatizációja előkészítésének és végrehajtásának országgyűlési 
felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló H/6621. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 41 

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 41 

Hozzászólások 41 

Gőgös Zoltán (MSZP) reflexiói 46 

Határozathozatal 47 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/6752. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 47 

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 47 

Hozzászólások 47 

Gőgös Zoltán (MSZP) reflexiói 49 

Határozathozatal 49 

A feleslegessé vált élelmiszerek hasznosításáról szóló H/6797. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 49 

Kónya Péter (független) szóbeli kiegészítése 49 

Hozzászólások 50 

Kónya Péter (független) reflexiói 51 

Határozathozatal 52 

Egyebek 52 



 3

Az ülés berekesztése 53 

 



 4 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm a már az 1. napirendi ponthoz, 
az első helyen kiemelt napirendi ponthoz megérkezett Fazekas Sándor 
miniszter urat, az őt kísérő államtitkárokat, illetve közigazgatási kar jelen lévő 
tagjait! A napirendtervezetet a bizottság tagjai időben, a szokásos módon 
megkapták. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a 
napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor erről 
szavazunk. Ki az, aki elfogadja ezt a napirendtervezetet? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
meghallgatása 

Az 1. napirendi pont dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
meghallgatása az idézett, az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a alapján. 
Szokásainknak megfelelően a miniszter úrnak adunk szót, aki megteszi az 
egyéves munkásságáról szóló előterjesztését, majd pedig a képviselőknek 
adunk hozzászólási lehetőséget, illetve kérdésfeltevési lehetőséget. A miniszter 
úré a szó, parancsoljon! 

Dr. Fazekas Sándor tájékoztatója 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Örömmel adok tájékoztatást a magyar 
mezőgazdaság, élelmiszer-gazdaság mögött álló időszakról, ez egy esztendőt 
jelent, de a 2014., illetve a 2015. év vonatkozásait tartalmazza.  

2014-ről elmondható az, hogy rekordév volt, a magyar mezőgazdaság 
elmúlt száz évének talán a legsikeresebb, legeredményesebb esztendeje volt, 
ebben nagy szerepe volt annak, hogy a gazdák kellő odafigyeléssel, 
szakértelemmel tudtak termelni, a mezőgazdaságot érintő támogatásokat az 
állam a megfelelő időben biztosította, és agrárpolitikával, aktív külpolitikával 
segítettük azt, hogy a szabályozórendszerek rendben legyenek, a piacok minél 
könnyebben legyenek hozzáférhetőek a termelők számára. 2014 tehát 
rekordév volt.  

Ezt követően, azt hiszem, az idei esztendőre elmondható az, hogy az év 
közbeni kilátásoknál jobb, közepes év az idei, még nem vagyunk a végén, de az 
látszik, hogy a magyar mezőgazdaság helytállt egészen extrém körülmények 
között is. Összességében átlagosak a termések, a termésátlagok közepesnek 
tekinthetőek, az állatállomány nőtt, ez egy jelentős eredmény, pedig az 
időjárás, különösen a nyár a spanyol és portugál nyárnak volt megfelelő az 
idén. Az is gondot jelent ebben az évben – nyilván erről még lehet később is 
részletesebben beszélni –, hogy az orosz embargó, a kínai kereslet csökkenése, 
a közel-keleti, közép-keleti háborús helyzetek, a menekültáradat azért 
érzékenyen érintette a termelőket, illetve a piacainkat, az Európai Unió piacait 
is. Mégsem került padlóra a magyar mezőgazdaság, ezt jól mutatja az idei 77. 
OMÉK, amelyen a Helyi termékek éve jegyében 950 kiállító volt, ezek közül 
több mint száz helyi termelő, és a magyar élelmiszereknek egy olyan 
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választéka fogadta az odaérkező több mint 87 ezer látogatót, amire korábban 
nem volt példa.  

2015 azért is egy fontos esztendő, mert ez az új közös agrárpolitika első 
esztendeje. Elmondhatjuk azt, hogy az MVH eredményesen vizsgázott, hiszen 
az agrártámogatások kifizetése zökkenőmentes, az előlegkifizetés is megindult 
a szükséges időpontban, idén 70 százalék előleget tudunk fizetni.  

Összességében azokat a célokat, amelyeket kitűztünk, sikerült 
elérnünk, illetve abba az irányba haladnunk. A családi gazdaságok 
támogatása, az, hogy magasabb feldolgozottságú élelmiszerek legyenek, hogy 
minőségi élelmiszer-termelés legyen Magyarországon, hogy az exportot 
növeljük, és hogy a prémiumtermékek, a hungarikumok, a bor- és 
pálinkakiválóságok, a különböző eredetvédett termékek minél több országba 
jussanak el, és egyfajta zászlóvivői legyenek a magyar élelmiszereknek, ezt az 
irányt tudtuk tartani, és jó néhány eredmény ezt vissza is igazolja.  

Tisztelt Bizottság! Az ágazat helyzetéről, a mezőgazdaság helyzetéről 
elmondható az, hogy a mezőgazdaság kibocsátásának 2011 óta tartó 
növekedése 2014-ben is folytatódott – tehát a lezárt évről beszélek most. 
2014-ben 2410,2 milliárd forint volt a kibocsátás, ez 4,2 százalékkal több, 
mint 2013-ban volt, amely szintén egy nagyon jó év volt. Ebből a 
növénytermesztés és a kertészeti termékek kibocsátása 1406,9 milliárd 
forintra, 3,4 százalékkal emelkedett, az élő állatok kibocsátása 561,2 milliárd 
forintra nőtt, ez 4 százalékos emelkedés, az állati termékek kibocsátása pedig 
275,2 milliárd forintra, tehát 9,5 százalékkal nőtt. A bruttó hozzáadott érték 
volumene több mint ötödével, 21,3 százalékkal, értéke folyó áron pedig 
12,6 százalékkal növekedett. Összességében elmondható az, hogy az 
agrárágazat 0,5 százalékponttal járult hozzá a 3,6 százalékos GDP-
növekedéshez, de hangsúlyoznám, hogy ez a szűkebb értelemben vett 
agrárágazat, az úgynevezett agrobiznisz, tehát az élelmiszer-gazdaság által 
átfogott, érintett területek ennél lényegesen nagyobb növekedési arányt 
jelentenek.  

2015, ahogy említettem, rekordév volt, a termésmennyiségek a kalászos 
gabonáknál elérték a 2013. év eredményeit. Az őszi búza termésmennyisége 
idén kifejezetten jó volt 2014-hez viszonyítva is. Az aszályos nyári időjárás 
viszont kedvezőtlenül érintette az őszi betakarítású növényeket, itt a munkák 
még nem értek véget. 2015. júniusi adat az, hogy tovább folytatódott a 
szarvasmarha-, a sertés- és a tyúkállomány gyarapodása, enyhén mérséklődött 
viszont a juhlétszám, és a baromfilétszám is emelkedett.  

Az agrártámogatásokat már érintettem. Itt elindítottuk a „Több 
munkahelyet a mezőgazdaságban!” programot, amelynek keretében 2020-ig 
az állattenyésztés 212 milliárd forint többlettámogatásban fog részesülni. Itt 
átmeneti nemzeti támogatás jogcímre október végéig, tehát idén október 
végéig már 31,5 milliárd forint kifizetése valósult meg. A tej átmeneti nemzeti 
támogatás jogcímen ezen felül még 9,3 milliárd forint előleget fizettünk ki. A 
baromfiágazat, illetve a sertéságazat is kapott támogatásokat, a sertéságazaté 
például 7,2 milliárd forintról 17,1 milliárd forintra emelkedett az állatjóléti 
támogatásokon keresztül. Jó néhány más agrártámogatást is fizettünk, illetve 
emeltünk.  

Külön ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy a támogatások mellett a 
termelők, feldolgozók piaci pozíciójának a javítását szolgáló intézkedések is 
történtek, így az áfacsökkentés mindenképpen egy jelentős eredmény, hiszen 
itt 2014. január 1-jétől az élő és félsertés esetében került sor 22 százalékpontos 
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áfacsökkentésre, 2015. január 1-jétől pedig az élő és vágott szarvasmarha, juh, 
valamint kecske áfakulcsa is 5 százalékra csökkent. 2016. január 1-jétől pedig 
a sertés tőkehúsok áfája csökken majd 27 százalékról 5 százalékra, tehát 
lépésről lépésre, ahogy azt az ország gazdasági helyzete lehetővé teszi, 
csökkentjük az élelmiszerek áfáját.  

Külön probléma, amellyel birkózunk, az orosz embargó, amely jó 
néhány ágazatot érint. Különösen a tejágazat szempontjából rossz a helyzet, 
de a sertéságazatnál is gond az, hogy bár a magyar export nem volt túlságosan 
nagy az oroszokhoz, de az uniós szinten bennragadt hatalmas 
termékmennyiség az Unió egész piacát megtörte, és emiatt folyamatosan 
csökkentek, csökkennek az árak. Tehát nagyon nehéz új piacokat találni, 
különösen mert – ahogy említettem – jó néhány ígéretes piacon is 
visszafogottabb az érdeklődés. Több körben tárgyaltunk az Unió 
döntéshozatali szervezeteivel, egy 500 millió eurós válságcsomagot fogadott el 
végül az EU. A Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén végül Magyarország 
eredményesen szerepelt, tehát egy viszonylag jelentős támogatást kapunk. Ez 
egy közel 10 milliárd forintos segítség, de talán ennél nagyobb segítség az, 
hogy az agrártámogatási, területalapú támogatási előlegnek a kifizetésénél az 
eddigi 50 százalék helyett most 70 százalékra nyílt mód, ez a kifizetés jelenleg 
is zajlik.  

Az a meggyőződésünk, hogy ez jelentős siker, de nem elég, további 
intézkedések szükségesek uniós szinten ahhoz, hogy a tejpiac, illetve a 
sertéshús piaca is stabilizálódjon. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az Unió 
tagállamainak egy részéről nincsen szándék arra, hogy további segítséget 
nyújtson a mezőgazdaság részére, az Unió mezőgazdasága részére, többen 
abban bíznak, hogy valamilyen szintű alkalmazkodás, illetve új piacok 
feltárása segítséget jelent.  

Az állattenyésztésnél ki szeretném emelni még a sertésstratégia 
fontosságát. A stratégia sikerét jól mutatja, hogy a sertésállomány 
2013 decembere óta növekszik, korábban éveken keresztül, évtizeden 
keresztül folyamatosan csökkent. Most újra tartósan 3 millió feletti 
sertéslétszám van a válság, a sertéspiaci válság ellenére, 3 124 ezer sertés volt 
2015 júniusában, ez egy 64 ezerrel nagyobb szint, mint ami korábban volt. Itt 
mindig vita van arról, hogy fehéredés van, vagy nincs fehéredés, vagy tényleg 
több van-e, a sertésnyilvántartási rendszerben mi is próbálunk pontosítani, de 
azt el kell mondani, hogy nemcsak a sertéslétszám nőtt, hanem a 
sertéstartással foglalkozó cégek és családi gazdaságok száma is mintegy 
8 százalékkal nőtt az elmúlt időszakban, amiben nyilván az áfának is megvan a 
szerepe, de a sertésstratégiának is, amelyben 2013-ban 1,6 milliárd forintot, 
2014-ben 1,4 milliárd forintot és 2015-ben is ugyanennyit fordítottunk a 
stratégiai célkitűzések megvalósítására – itt Horváth István miniszteri biztos 
úr nagyon eredményesen dolgozik. Itt különösen a termésnövelést 
megalapozó, elsősorban infrastrukturális és minőségi fejlesztések 
végrehajtására került sor, és folytatódik a sertéskampány is, 200 millió 
forintos marketingkampány, amit itt indítunk.  

A növénytermesztés, a kertészet, a földművelésügy területén szeretném 
kiemelni a GMO-mentes szója termesztését. Itt együttműködésünk van a 
Duna Szója Szövetséggel, a hazai szakmai szervezetekkel, és a célunk az, hogy 
a GMO-mentes szója termelését növeljük. Itt egy jelentős eredmény, hogy a 
termőterület a másfélszeresére nőtt egy év alatt. 
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A kutatás-fejlesztés területén ki szeretném emelni, hogy korábban már 
létrejött a Földművelésügyi Minisztérium egységes kutatóintézete, 
összevontuk a korábban széttagolt és eléggé rossz állapotban lévő 
kutatóintézeteket, és 2015. I. félévében létrejött a Magyar Kertészeti 
Szaporítóanyag Nonprofit Kft., amelynek a célja az, hogy a szaporítóanyag-
előállítás és -forgalmazás területén egységesen jelenjen meg és vegyen részt a 
belső piacon, illetve a külpiacokon.  

Tisztelt Bizottság! A tárca kiemelt feladata a „Földet a gazdáknak!” 
Program, itt az állam által haszonbérbe adott területeknek a pályáztatása most 
is zajlik, mintegy 7800 nyertes gazdáról tudunk számot adni, illetve az állami 
földértékesítés érdekében is előkészítő munkákat végeztünk, úgyhogy 
hamarosan megkezdődik az érintett állami területeknek az árverése, 
árverezése. A közelmúltbeli parlamenti vitanapon, azt hiszem, elég részletesen 
foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, én a jogi hátterére, a tényleges történésekre 
most különösebben nem akarok kitérni, ugyanakkor azt mindenképpen el 
akarom mondani, hogy a MAGOSZ, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
javaslatára döntött úgy a kormány, hogy értékesíti az állami tulajdonban lévő 
földek nagy részét. Az értékesítés nem érinti az erdőket, a védett területeket, 
nem érinti a Start-munka, illetve a szociális foglalkoztatás által igénybe vett 
földeket és azokat, amelyeket valamilyen állami szervezet hasznosít, legyen itt 
szó ménesgazdaságokról, halgazdaságról vagy iskolák, kutatóintézetek, 
egyetemi, illetve akadémiai kutatóintézetek területeiről. Jelentős az 
érdeklődés a gazdák részéről a 3 hektár alatti ingatlanoknál is, itt egy földre 
legalább 3-4 vételi ajánlat érkezik, és az elmúlt másfél év alatt mintegy 7 ezer 
adásvételi szerződést kötött az NFA, ez mutatja azt, hogy itt folyamatosan van 
egy igény arra, hogy a gazdák ne bérlők, hanem földtulajdonosok legyenek. A 
program az összes állami föld mintegy 20 százalékát érinti, a területeknek a 
80 százaléka 10 hektár alatti, mintegy 50 ezerre tehető az a parcella-, illetve 
földterület, amelyet értékesíteni fogunk.  

A tárca kidolgozta a vadgazdálkodási törvény koncepcióját az 
érdekképviseleti szervekkel egyeztetve, a javaslataikat figyelembe véve, a nyár 
folyamán elkészült a törvény normaszövege, társadalmi vitára bocsátottuk, és 
már benyújtottuk az Országgyűlés elé, tehát reméljük, hogy az elkövetkező 
hetekben a parlamenti vita is lezajlik. A vadgazdálkodási törvény részleteire 
erre figyelemmel nem akarok most külön kitérni, csak azt szeretném még 
hozzátenni, hogy az Élelmiszer-gazdasági stratégia 2015-2024 anyaghoz, 
amely – a címéből adódóan – a magyar élelmiszer-feldolgozás számára egy 
középtávú iránymutatást tartalmaz, egy részletes vadgazdálkodási anyagot is 
kidolgoztunk a lőtt vad, a vadhús és a vadgazdálkodási fejlesztési potenciálok 
tekintetében. Ez azért is fontos, mert hogyha minőségi élelmiszerről, 
bioélelmiszerről, eredetvédett élelmiszerről beszélünk, akkor a magyar vadhús 
mint márka, mint egy minőség még, azt hiszem, rejt magában lehetőségeket. 
A célunk az, hogy minél több vadhús feldolgozott formában kerüljön a 
piacokra magyar vadhúsként, és ez azért is fontos, mert a vadállománynak a 
mértéke, a szabályozása a vadászati törvénynél is elég komoly vita tárgya. 
Hogyha itt a termékpályát sikerül rendbe tennünk, akkor nyilván a 
vadállomány is arra a szintre csökkenthető, ami egyébként indokolt, 
vadgazdálkodási és mezőgazdasági szempontból is indokolt.  

Tisztelt Bizottság! Élelmiszerlánc-felügyeleti vonatkozásokat már 
érintettem a vadhúsnál is. Az elmúlt időszakban arra törekedtünk, hogy az 
élelmiszer-biztonságra, a tudatos fogyasztói magatartásra hívjuk fel a 
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figyelmet, hogy erősítsük a fogyasztókat abban, hogy helyes döntéseket 
hozzanak, amikor élelmiszert vesznek, amikor ennivalót vesznek, legyenek 
kellően tájékozottak, tudják azt, hogy hova forduljanak, hogyha valamilyen 
információra van szükségük, és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 
államtitkárság, illetve a NÉBIH nagy energiát fordított arra, hogy a szokásos 
hatósági feladatain túlmenően, amelyek adottak, minél inkább 
kommunikációs kampányokkal, a modern információs eszközökkel a 
társadalmi szemléletformálásban hatékonyan vegyen részt. Itt elég olyanokra 
gondolni, hogy az élelmiszer-minőség kampányhoz kapcsolódik egy 
Szupermenta blog, tudatos közösségépítésben osztja meg a hivatal az egy-egy 
termékkörhöz kapcsolódó szakmai információit. Konyhasziget magazint 
adunk ki évente hatszor-nyolcszor, alkalmanként mintegy 400 ezer 
példányban jelenik meg, nyilván az elektronikus médián keresztül is eljut sok 
adat, de ez azokhoz jut el, akik ezeket a felületeket még nem használják. 
Vetélkedőt, iskolai kampányt szervez a NÉBIH, a Lakótárs projekt keretében 
örökbe fogadott egy vakvezető kutyát például, itt a vakvezető kutyák 
nevelésének, kiképzésének, munkába állításának a legfontosabb mozzanatait 
is bemutatja, mert országosan néhány tucat ilyen kutya van, tehát vak 
honfitársaink nagyon nehéz helyzetben vannak. A Helyi termék éve 
programsorozat keretében, amit az OMÉK-nál is említettem, szakmai 
fórumok, megyénként különböző szakmai programok voltak, de ez még a jövő 
esztendőben is téma lesz. Részt vettünk az OMÉK lebonyolításában.  

Jól működik a fogyasztókkal való kapcsolattartás, a NÉBIH 
zöldszámára mintegy 10 ezer megkeresés érkezik évente, és ebből 780 eset 
élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos közérdekű bejelentésnek minősült. 
Ennek is köszönhető az, hogy a NÉBIH ismertsége egy év alatt közel a 
háromszorosára nőtt, pedig nem egy új szervezetről van szó. Különböző 
zöldszámfejlesztések, parlagfű-bejelentési rendszer segíti azt, hogy minél több 
információhoz jussanak a vásárlók. És itt visszautalok arra, hogy a 
sertésstratégiához kapcsolódóan megkezdődött egy olyan sertés-
nyomonkövetési rendszer kialakítása is, amely a meglévő informatikai 
fejlesztések eredményeit integrálva, új alkalmazások létrehozásával teszi 
lehetővé a sertéstartás, a sertésszállítás és a sertésforgalmazás, valamint a 
sertésvágás hatékonyabb nyomon követését. Összességében elmondható az, 
hogy az, hogy az ellenőrzéseknek az eredményét nyilvánosságra hozzuk – ez 
egy új fejlemény – elősegíti azt, hogy egyfajta visszatartó erő is legyen az 
ágazati szereplők részére, és a lakosság is lássa azt, hogy a magyar állam, 
annak a szervei tényleg mindent megtesznek azért, hogy egészséges, jó 
minőségű élelmiszer kerüljön az asztalra.  

Szintén a NÉBIH tevékenységéhez, illetve a tárca agrárdiplomáciájához 
kapcsolódó dolog az, hogy nemzetközi viszonylatban is jelentős sikert értünk 
el, Kínába megindultak a szarvasmarhatermék-kiszállítások, és több 
megállapodás is született azért, hogy ez a nagy piac előttünk nyitva legyen. A 
lóexport megnyitása szintén egy fontos dolog. Kína egy olyan vásárlóerővel 
rendelkező ország, ahol Magyarországnak ott kell lennie a termékeivel.  

Az év egyik sajátos, fontos esete volt az – ez egy importtéma –, amikor 
Olaszországból beérkezett 50 ezer hektoliter bor, és ez a bizonytalan eredetű, 
kinti lebukások következtében vizsgálat tárgyát képező borkészlet még mindig 
zár alatt van egyébként, tehát a NÉBIH és a tárca a kellő időben, a megfelelő 
határozottsággal járt el, hogy a magyar fogyasztók ki tudja milyen bizonytalan, 
gyanús bort ne fogyasszanak, ne fogyaszthassanak.  
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Egy másik terület: alig másfél év alatt 17 ezren regisztráltak a turista 
állami horgászjegy rendszerben, 2015-ben pedig 5800-an már a 90 napos 
horgászengedélyt is kiváltották. Ez szintén a NÉBIH-nek egy olyan 
szolgáltatása, amely segíti azt, hogy a horgászat területén rend legyen.  

A NÉBIH az idei évben is folyamatosan végzi a hazai előállítású és 
import vetőmagtételek GMO-szennyezettségének ellenőrzését, a 
laboratóriumi GMO-szűrővizsgálat októberig 782 darab kockázatértékelésre 
kiválasztott mintából 29 esetben azonosított szennyezettséget. Itt emlékezetes 
a főzni való tengerivetőmag-botrány, amikor egy import csemegekukorica-
vetőmagot találtunk szennyezettnek. Ezeket a tételeket megsemmisítettük.  

Tisztelt Bizottság! Jó néhány dolog van még nekem felírva, de talán azt 
emelném még ki, hogy 2015. március 9-én a Földművelésügyi 
Minisztériumban az ENSZ Talajok Nemzetközi Éve alkalmából sikeres 
konferencia volt. A talajok védelme, a föld védelme egy elsőrendű feladatunk, 
és a FAO, az ENSZ szakmai szervezete 2015-öt a Talajok Nemzetközi Évévé 
nyilvánította. Ebben mi is aktívan részt veszünk, egy talajmintát a FAO 
központjába, Rómába is ki tudtunk juttatni.  

Tisztelt Bizottság! Zárásként talán az élelmiszeriparról szeretnék még 
néhány gondolatot elmondani. A vidékfejlesztési programban jó néhány olyan 
élelmiszeripari beruházási támogatásra nyílik mód, ami segíti azt, hogy a 
magyar élelmiszer-gazdaságban a termékpályák szervezettebbek, zártabbak 
legyenek. 200 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre az ÉLIP-
kereten, a GINOP-ból pedig további 100 milliárd forint forrás várható. Én 
bízom abban, hogy a magyar élelmiszer-feldolgozók ezeket a pénzeket 
hatékonyan, eredményesen tudják majd felhasználni azért, hogy 
versenyképesebbek legyenek, hogy sikeresebben tudjanak helytállni a 
piacokon. Ehhez az is kell, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezzenek. 
Megkezdődött a helyreigazítása annak a teljesen félrecsúszott oktatási 
szervezetnek, amely a 2000-es években alakult ki. Jól tudjuk azt, hogy 
Magyarországon az agrárszakképző iskoláknak gyakran csak a neve volt agrár, 
a valóságban a legkülönbözőbb szakmákat oktatták a Magyar Bálint-i 
oktatáspolitika jegyében a kereskedelemtől a gimnáziumon keresztül a 
vendéglátásig, gyakran nem odaillő, nem agrárprofilba illő képzések voltak. Itt 
megkezdődött egy profiltisztítás, létrehoztunk egy egységes agrárszakképzési 
rendszert, megerősítettük a duális képzést, és a célunk az, hogy minél több 
olyan tangazdaság legyen, amely segíti azt, hogy a mezőgazdasági 
hiányszakmákban – mert egyre több ilyen van – tényleg kellően képzett 
gyerekek álljanak majd be a munkaerőpiacra, illetve a családi gazdaságokba. 
Elmondhatjuk azt, hogy 2013-ban 59 iskolából 14 volt tisztán agrárprofilú 
intézmény, most pedig már 45 ilyen van, tehát a profiltisztítás eredményesen 
haladt. Enélkül nem lehet eredményesen termelni, hogyha nincsenek 
szakemberek, különösen hiánycikk a kertészeti, illetve állattartói, 
állatgondozói terület. Remélem, hogy az elkövetkező években jó néhány 
eredmény lesz itt, tehát növekszik az érdeklődés az agrárképzés, a valódi 
agrárképzés iránt, és ezt a tanulmányi versenyek, illetve az elhelyezkedési 
mutatók is igazolják.  

A nemzetközi kapcsolatok közül érintettem már néhányat. A keleti 
nyitás stratégiájával összefüggésben az orosz föderáció köztársaságaival, 
Marifölddel, Csuvasfölddel, Tatárfölddel kezdtünk szakmai együttműködést. 
Itt az embargó által nem érintett területek, például a vetőmag-, a 
mezőgazdasági technológiák exportja, a kutatás-fejlesztési együttműködés 
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jöhet szóba. Azerbajdzsánnal állategészségügyi megállapodást kötöttünk, 
Washingtonban és Podgoricában mezőgazdasági attaséi álláshely fog 
létesülni, és közreműködtünk külföldi auditok rendszeres és rendkívüli 
magyarországi ellenőrzésének a megszervezésében is, hiszen enélkül nem 
tudnánk exportálni. Támogatjuk a határon túli magyar gazdaszervezeteket és 
a határon túli magyar szakképző intézményeket is. 13 határon túli magyar 
iskolával, agráriskolával van jelenleg kapcsolatunk, amelyeket eszközökkel, 
továbbképzéssel, pénzügyi forrásokkal is segítünk egyébként.  

Úgyhogy feladatunk van bőven, a legnagyobb talán az, hogy az orosz 
embargó hatásait megpróbáljuk kivédeni, és újabb piacokat találjunk. 
Ígéretes, hogy nyugat-balkáni, távol-keleti piacokon az elmúlt években 
jelentős növekedés volt, Kína például ma már a negyedik legnagyobb felvevője 
a magyar boroknak, de a magyar sertéshús, a sertéshústermékek, a mangalica 
Dél-Koreába, Japánba és Hongkongba is eljut.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Összességében, azt hiszem, hogy 
egy összefoglalóba ennyi mindenképpen bele kell hogy kerüljön. Jó néhány 
területet csak részben érintettem, hogyha szükséges, akkor a vita későbbi 
szakaszában majd kérdések formájában ezek majd nyilván megtárgyalásra 
kerülhetnek. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A magyar gazdaság egyik sikeres ágazatának a munkájáról annak a 

vezetőjének a beszámolóját hallgathattuk meg. Mondhatnám: nem szeretnék 
most az ellenzék helyében lenni, azt sem tudnám, mit kell ilyenkor kérdezni… 
(Közbeszólások az ellenzéki képviselők részéről. – Sallai R. Benedek: 
Megoldjuk! –Derültség az ellenzéki képviselők soraiban.), annyi jelentős 
eredményről számolt be a miniszter úr. A vezetés sikere mellett hála istennek 
a természet is velünk volt ebben az időszakban, és ahogy a miniszter úr 
említette, hogy a tavalyi évet talán nem megelőző, de nagyon szép évet 
zárhatunk az idén is, épp a természet volt az, amely nem engedi meg, hogy 
elérjük azt a tavalyi évi szintet, hiszen közismert, hogy most is igen jelentős 
erőkkel folyik még a kukorica betakarítása, és lehet, hogy ott lesznek 
veszteségek az elmúlt két-három hét folyamatos esőzése miatt. Ezek azok az 
adatok, amelyek esetlegesen gyengíthetik az idei év eredményét a tavalyihoz 
képest, de aki figyelte a tavalyi év eredményét, tudja, hogy már akkor azt 
állították, az ellenzék egyébként, hogy lehetetlen lesz felülírni a 2013. évet, 
aztán amikor az felülírásra került, akkor azt mondták, hogy na, ezt még 
egyszer tényleg nem tudjuk felülírni. Most ebben lehet valami, némi igazuk, 
de ez csak néhány százalékpontos eltérés, és ebbe – mint ahogy ők is tudják és 
mi is tudjuk – az időjárás, ami elég nagy erő a mezőgazdasági eredmények 
tekintetében, egy picit most ősszel beleszólt, és aki ismeri, lehet, hogy ennek a 
beleszólásnak következménye van a 2016. évre is, hiszen a kukorica 
betakarításának a késlekedése miatt késlekedhet az ebbe a területbe, ebbe a 
magágyba elhelyezendő vetőmagok, őszi vetőmagok telepítése, vetése, ami 
kihathat a jövő évre. Na, de bízzunk abban, hogy a hátralévő szűk egy hónap 
még egy letisztult időjárást eredményez, és utolérik magukat a gazdálkodók! 
Közismert, hogy a szántóföld nagyon erős szereplője az éves 
eredményeinknek, de mindemellett a számokból is kitűnik, hogy nagyon 
jelentős a kertészet és az állattenyésztés, a kézimunkaerő-igényes területek 
folyamatos stabilitása, illetve jelentős növekedése is.  
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Mint ahogy említettem, ezek után – szokásainknak megfelelően – az 
észrevételek, hozzászólások és kérdések megfogalmazására nyílik most 
módunk, ezért kérdezem is, hogy ki az, aki hozzá szeretne szólni. (Jelzésre:) 
Pócs János képviselő urat látom. Kérem, tessék majd jelezni, a titkárság és 
jómagam is figyelem a hozzászólási szándékot, és azt rögzítjük. Pócs János! 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit! Elnök úr, úgy jöttem a mai bizottsági ülésre, hogy egy 
üzenetet, egy véleményt tolmácsolnom kell a miniszter úrnak, erre már csak 
az előbbi ellenzéki felhördülés is motivál.  

Tisztelt Miniszter Úr! Ma reggel, amikor a Jászságból elindultam, és 
kérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy hová jövök, akkor azt kérte, hogy 
tolmácsoljak egy véleményt: úgy, mint volt tsz-elnök, úgy, mint jelenleg is egy 
nagygazdaságot működtető cégnek az igazgatója, meg úgy is, mint aki nem 
tartozik a mi szavazótáborunkhoz, azt kérte, hogy adjam át a tiszteletét és az 
üdvözletét abban a tekintetben a miniszter úrnak, hogy a magyar 
mezőgazdaságért ennyit még senki nem tett a történelem során. (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Az üzenetet tisztelettel átadtam.  

Egy kérdést szeretnék feltenni a miniszter úrnak. Üdvözölve a 
sertésstratégiai programot, a folyamatos növekedést, a 200 milliós 
marketingprogramot, és természetesen kiemelve a tudatos fogyasztói 
ösztönzést, hiszen a belső fogyasztás a gazdaság motorja, kérdezni szeretném, 
hogy a miniszter úrnak vagy a tárcának mi az álláspontja a legújabb WHO-
jelentéssel kapcsolatban, amely szerint a vörös húsok és a szalonnák rákkeltő 
hatásúak. Kérdezem ezt abban a tekintetben is, hogy édesapám 93 éves, 
nagyon jó egészségnek örvend, de nemigen telik el úgy nap, hogy vörös húst 
vagy szalonnát ne fogyasztana. Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán közbeszól.)  

 
ELNÖK: A válasz megvan: hogy jó pálinkákat is iszik hozzá szerintünk 

(Kónya Péter: Meg hagymát eszik hozzá!), meg vöröshagymát eszik. 
(Derültség.)  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én szívesen kérdeznék, de miután tudom, 

hogy ez… 
 
ELNÖK: Még nem adtam szót senkinek (Derültség.), tehát addig 

különösen ne kérdezzen Gőgös Zoltán, mert szeretném ismertetni az eljárási 
rendet.  

Két olyan képviselő van jelen: Sallai R. Benedek és Alexov Lyubomir, 
akiknek a bizottságunk már megadta tanácskozási joggal a hozzászólási 
lehetőséget, ők nem tagjai a bizottságnak, de a frakciójuk jelezte, hogy 
rendszeres résztvevői lesznek bizottsági üléseinknek. Jelenleg a házszabály 
szerint a képviselők természetesen bármelyik bizottság nyílt ülésén 
megjelenhetnek, a bizottságnak azonban engedélyeznie kell számunkra a 
hozzászólás lehetőségét – ez Gőgös Zoltán esetében még nem történt meg, 
csak szeretném jelezni (Gőgös Zoltán közbeszól.), ez majd esetleg sorra 
kerülhet. Mindenesetre én egyelőre először szeretném az állandó bizottsági 
tagoknak megadni a szót, valamint a már befogadott, hozzászólási, 
tanácskozási joggal rendelkezőknek megadni a hozzászólási lehetőséget, és ha 
ezen felül még kérés merül fel, akkor a bizottságunk először dönt arról, hogy 
további képviselőt befogadunk-e hozzászólóként. (Gőgös Zoltán: De nem 
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lehetne erről előbb dönteni? Csak mert akkor nem üldögélnék itt.) Egyelőre 
Magyar Zoltán alelnök úrnak… (Gőgös Zoltán: De nem lehetne erről előbb 
dönteni?) Magyar Zoltán alelnök úrnak adok szót. (Gőgös Zoltán: Csak mert 
ha nem, akkor nem ülnék itt.) Mondom: Magyar Zoltán alelnök úrnak adok 
szót. Képviselő úr, ne feszítse a húrt, mert lehet, hogy rossz hangulatú lesz a 
bizottság, és él a jogával, ami igenlő és nemleges is lehet. Magyar Zoltánnak 
adtam szót. (Gőgös Zoltán közbeszól.)  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm a beszámolót. Én 
valószínűleg nem leszek annyira pozitív, mint Pócs képviselőtársam volt az 
előbb, de szerintem ellenzéki képviselőként ez nem is elvárás.  

Az orosz embargóval kapcsolatban érdeklődnék, hogy a magyar 
kormánynak milyen lépései voltak a tekintetben, hogy újragondolja esetleg az 
Európai Unió ezt a hozzáállását, mert látható, hogy nemcsak Magyarország, 
hanem bizony a legtöbb európai ország ennek komolyan elszenvedője, 
ráadásul az az USA, amely kikényszerítette Brüsszelben ezt az embargót, 
pedig a sajtóhírek szerint az egyik legnagyobb nyertese ennek az embargónak, 
így mindenképpen egy különleges helyzet alakult ki. Tudom, hogy ez 
elsősorban nem a miniszter úr asztala (Dr. Fazekas Sándor: Jól tudja!), de 
mivel súlyosan érinti a magyar agráriumot, ezért, gondolom, voltak ilyen 
jellegű próbálkozások, tárgyalások, illetve ha nem, akkor miért nem?  

Szintén érdekelne, hogy a népvándorlással kapcsolatban, ami 
mezőgazdasági károkat okozott a termelőknek, azzal kapcsolatban milyen 
formában lehetséges kártérítés a számukra. Erre voltak ígéretek, ha jól 
emlékszem, a nyár elején kormányoldali képviselők erre ígéreteket tettek, de a 
gyakorlatban nem láttunk semmit. Gondolok itt akár arra, hogy teszem azt a 
vis maior károk közé be lehetne tenni esetleg az illegális migráció által okozott 
mezőgazdasági károkat.  

Szintén érdekelne, hogy az elbukott pálinka-szabadságharccal 
kapcsolatban milyen erőfeszítéseket tett a magyar kormányzat, hiszen a 
mostani, a tavalyi és a mostani adóemelések és bürokratikus szigorítások 
gyakorlatilag azt eredményezik, hogy rengeteg bérfőzde tönkrement, vagy 
legalábbis szünetelteti a működését. A magánfőzők is rendesen meg lettek 
szívatva, ha lehet így mondani, hiszen sokan befektettek készülékekbe, 
tanfolyamba, szakkönyvekbe, és az új feltételekkel már nem feltétlenül akarják 
folytatni a tevékenységüket. A nagyobb probléma azonban inkább azokkal a 
családokkal van, amelyek bérfőzdébe fektettek, európai uniós támogatást is 
felvettek rá akár, amit öt évig fenn kell tartani, viszont jelentősen 
megcsappant állampolgári cefrefőzetési igények miatt bizony ezek a főzdék 
komoly bajban vannak. Érdeklődnék, hogy az ő kártalanításuk, megsegítésük 
milyen formában lehetséges, hiszen ez kifejezetten az önök kormányának, 
illetve a szocialista kormányoknak a hibája, hiszen ha az Európai Unióhoz 
történő csatlakozásunkkor, az arról való tárgyalásokon felvetették volna a 
pálinka kérdését, akkor nem kellett volna most a brüsszeli akarattal 
szembemenve megtenni a 2010-es könnyítéseket, aztán abból visszavonulót 
fújni, tehát itt mindenképpen érzem az önök felelősségét.  

Szintén érdekelne a miniszter úr véleménye a fűszerpaprikával és a 
mézzel kapcsolatban. Ezek is az elmúlt hetek botrányai, ahol is kiderült, hogy 
bizony ezen termékek sok esetben csak silány minőségűek, nagyon sok 
esetben viszont hamisítványokról is szó van, ahol vagy hozzákeverik a hazai 
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termékhez a silány minőségű külföldit, és hazaiként próbálják meg eladni, 
vagy pedig kifejezetten csak hamisított termékeket tartalmaznak magyar, akár 
magyar logó alatt is ezek a termékek. Ebben milyen lépéseket szándékoznak 
tenni, mert ígéreteket már hallottunk sokat.  

A GMO kérdése nem vetődött fel, és tudom, hogy egyébként szinte 
példátlanul a magyar parlamentben ebben egység, egységes vélemény szokott 
kialakulni, de szeretnék választ kapni arra, hogy mi történik akkor, hogyha 
Magyarország feje fölött vagy éppen Magyarország beleegyezésével 
megköttetik az Amerikai Egyesült Államokkal az a bizonyos 
szabadkereskedelmi megállapodás, mert számunkra az eddig ismert 
információk alapján egyértelmű, hogy akkor az USA hazánkra tudja 
kényszeríteni a liberalizált vetőmag-előállítását és egyáltalán a termesztését 
ezen növényeknek. Erre van-e valamiféle stratégia, a közös gondolkodás más 
európai országokkal megindult-e ebben a tekintetben?  

Ha kaphatnék néhány gondolatot mondjuk a bormarketinggel 
kapcsolatban a miniszter úrtól, hogy mi a jövőbeni elképzelés, azt is 
megköszönném. Egy nagyon szétdarabolt területről van szó, legalább négy-öt 
minisztérium, hatóság, kormányzati szerv foglalkozik ezzel, teljes a káosz. Jó 
néhány írásbeli kérdésben foglalkoztam ezzel, és sajnos érdemi választ nem 
nagyon kaptam. Én elhiszem, hogy több miniszternek is személyes 
presztízskérdés az, hogy a bormarketingre rátegye a kezét, de azért jó lenne, 
ha ebben végre valami tisztulás látható lenne, már csak a magyar bor 
érdekében is.  

A Nemzeti Vidékstratégiáról is szeretnék hallani néhány gondolatot 
azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állunk félúton, mert 2010-ben lett 
meghirdetve aztán 2012-ben kormányülésen elfogadásra került, de ma már 
ott tartunk, hogy sem az én, sem Sallai Róbert Benedek képviselő úr 
határozati javaslatát nem merték az Országgyűlés elé hozni, hogy 
megvitassuk, hogy félidőben hogyan is állunk. És most nem akarok belemenni 
az állami földeladások ügyébe, hiszen tényleg sokat foglalkoztunk ezzel a 
vitanapon, ami – zárójelben megjegyzem: – nem önökön múlott, ellenzéki 
aláírások miatt vált csak lehetségessé, hogy ezen a vitanapon egyáltalán 
tudjunk erről beszélni, de tényleg nem akarom most ebbe az irányba elvinni a 
kérdést. Viszont ennek tükrében is érdekes lenne újra megvizsgálni, hogy 
hogyan is állunk a Nemzeti Vidékstratégiával.  

Ha már a miniszter úr szóba hozta az erdőknek meg a NÉBIH-nek a 
kérdését, akkor érdekelne, hogy a 2013-tól fennálló folyamatos jogsértéssel, 
amit az állam követ el azzal, hogy nem állította még fel az erdővédelmi 
szolgálatot, hogyan is állunk, mert a NÉBIH költségvetéséből úgy látszik, hogy 
ebből jövőre sem lesz semmi, miközben az erdészszakma komolyan elvárná 
már, hogy felálljon ez a szolgálat; itt most nem is sorolom fel, hogy mennyi 
területen lenne hasznos és előremutató az, ha felállna végre. 

A nemzeti öntözési programról is szeretnék hallani. Ez is most már 
2010-11. óta félévente felröppen, hogy mekkora erőkkel fog nekiállni a magyar 
kormányzat annak, hogy az öntözhető területeink arányát jelentősen növelje – 
érdemi lépéseket ebben sem láttunk. És ez szorosan összefügg azzal a 
kérdéssel, hogy úgy látszott 2014-től, hogy a sötétzöld vonal talán kikerül a 
kormány köreiből, most legfőképpen Illés volt államtitkár úrra gondolok, aki 
nagyon vehemensen képviselte azt az álláspontot, hogy a folyók szabályozása 
egy elképzelhetetlen dolog. Mivel ő kikerült a kormányból, abban bízhattunk 
jó néhányan talán, hogy egy kicsit életszerűbb, racionálisabb megközelítés lesz 
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ezen a területen, és elindulhatnak olyan beruházások, amelyek mondjuk a 
Szigetköznek vagy a Tisza-hátságnak vagy éppen a Duna-Tisza közének a 
problémáit meg tudnák oldani, és nemcsak az ár- és belvízre gondolok, hanem 
– ahogy az előbb említettem – ez az öntözhetőség kérdésével is szorosan 
összefügg.  

Talán még egy dolgot, egy helyi vonatkozásút említenék meg. A 
kapuvári húsgyárral kapcsolatban is érdeklődnék, számtalan írásbeli és 
szóbeli kérdésben faggattam már a kormányt, hogy miért nem lehetett 
megmenteni ezt az üzemet, illetve most, hogy kiderült, hogy – finoman 
fogalmazva: – kormány közeli érdekek is lehetettek a kapuvári húsgyár 
bezárása mögött, ezzel kapcsolatban milyen vizsgálatokat tudtak eszközölni, 
illetve azoknak mik lettek az eredményei?  

Röviden ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni, illetve egy 
megnyugtató igen vagy nem választ szeretnék kapni arra vonatkozóan, hogy 
az erdőgazdaságok vagy a magyar erdőterületek eladásra kerülnek-e, ugyanis 
a megjelent KEHI-vizsgálat, illetve sajtóinformációk minket arra engednek 
következtetni, azt a gyanút hozzák elő bennünk, hogy bizony a nagy 
kormányzati privatizációsor következő áldozatai a magyar erdők, illetve a 
magyar erdészetek lesznek. Ha erre vonatkozóan egy határozott választ 
kaphatnék a miniszter úrtól, azt megköszönném. Természetesen ezt sem lehet 
majd elfogadnunk egy biztosan megtörténő vagy biztosan betartott ígéretnek, 
hiszen az állami földekkel kapcsolatban is sok ilyen korábbi ígéret volt, de 
azért talán egy kicsit megnyugtatna minket, hogy legalább a következő néhány 
hónapban nem kell erre készülnünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Földi Lászlónak adok szót.  
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Én elsősorban a szakképzéssel kívánok röviden foglalkozni, hiszen a mi 
vidékünkön, ahonnan én jöttem képviselőként, két nagyon komoly szakképző 
intézmény is működik, a Török János agrárszakképző intézmény Cegléden és 
az élelmiszeripari szakképző, a Toldi Nagykőrösön. Mind a két intézmény 
tevékenysége sok-sok évtizedre nyúlik vissza, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon 
jó irányt vett az, hogy a minisztérium átvette ezeket az intézményeket 
működtetésre. Ami viszont gondot okoz per ma, az a tangazdaságoknak 
helyzete. A tangazdaságok megerősítésére talán a jövőben még nagyobb 
összeget, pénzt kellene fordítani annak érdekében, hogy az odakerülő 
gyerekek valóban megfelelő gyakorlati képzésben részesülhessenek. Éppen 
tegnap, pontosan a keddi földvita kapcsán merült fel, tegnap jöttek hozzám 
emberek azzal, hogy: hallotta, képviselő úr, hogy elviszik a tangazdaságtól a 
földet? Na most, ilyen butaságokat mondanak, én mondtam, hogy erről szó 
nincs, de azért tisztelettel kérem a miniszter urat, hogy most itt a bizottsági 
ülésen is erősítse meg, hogy a tangazdaságok alól nyilván nem húzzuk ki a 
talajt.  

A másik fontos terület, ami a mi vidékünket érinti, az élelmiszeripar, a 
feldolgozóipar kérdése, különösképpen a zöldség-, gyümölcsfeldolgozás ügye. 
Nagyon örvendetes az, hogy az elmúlt években mintegy 150 milliárd forintot 
költött az állam ezen feldolgozóipar fejlesztésére, ugyanakkor szükség lenne 
még, és ha jól hallottam, a miniszter úr azt mondta, hogy mintegy 
300 milliárd forint áll rendelkezésre ebben a ciklusban erre a feladatra. Ezt 
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nagyon üdvözlik a gazdák, mert szükséges, hogy ne a földről vigyék el a 
gyümölcsöt, hanem megfelelő hozzáadott értékkel tudják a piacra vinni azt.  

Én azt tapasztalom, hogy a mi vidékünkön az elmúlt évek 
agrárpolitikáját a gazdák, mind a szántóföldiek, mind pedig a zöldség-, 
gyümölcstermesztők sikeresnek tartják, és azt üzenték nekem, hogy csak így 
tovább. Köszönöm szépen, miniszter úr. (Közbeszólások az ellenzéki 
képviselők soraiból.) Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Legény Zsoltnak adok szót. 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Én két konkrét kérdést és egy véleményt szeretnék 
megfogalmazni. Az egyik konkrét kérdésem a jövőre vonatkozna. Hallottunk 
róla hangokat, és nem tudom, hogy így van-e, ezért szeretném kérdezni a 
miniszter urat, hogy mi ebben a lehetőség, hogy talán jövőre vagy esetleg 
2017-ben az AGK-program, -rendszer újraindulna, újra működne. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy ez lehetséges-e, illetőleg hogy milyen 
lehetőségeket lát ebben a tárca.  

A másik pedig az, hogy a napokban került fel a honlapra egy 
törvénymódosítási javaslat, Győrffy képviselőtársam nyújtotta be, ez egy 
viszonylag rövid törvényjavaslat, amelynek az a lényege, az az értelme, hogy az 
állami földek haszonbérbe-adásával kapcsolatosan a javaslat úgy szól, hogy a 
haszonbérbeadó a szerződés megkötését követő két év elteltével, ezt követően 
pedig további háromévenként a haszonbérleti szerződés módosítását 
kezdeményezheti a haszonbérleti díjjal kapcsolatosan. Számunkra ez azért 
nem meglepő elsősorban, hiszen a kormány folyamatosan ahhoz a 
technikához nyúl, hogy nem ő maga nyújt be törvényjavaslatokat, hanem 
egyéni képviselői indítvány formájában teszik ezt meg, mert így ki tudnak 
kerülni jó pár… (Győrffy Balázs közbeszólására:) Én nem személyeskedek, 
Győrffy képviselő úr, nyugalom! (Győrffy Balázs: Úgy nézek ki, mint aki 
ideges? – Derültség.) Merthogy a kormánynak az a technikája, hogy egyéni 
képviselői indítványként nyújt be törvényjavaslatokat, így ki tud kerülni 
nagyon sok adminisztratív terhet, így például nem kell mondjuk társadalmi 
egyeztetésre bocsátani a törvényjavaslatot, ezt már többször láttuk több 
szakterületen is, nem csak a mezőgazdaságnál. De számunkra ez azért nem 
megnyugtató, merthogy most, amikor egy nagymértékű földprivatizációt hajt 
végre a kormány, ezt követően azért gyanakszunk azzal kapcsolatosan, hogy 
hogyan is fog alakulni majd ennek a – mondjuk úgy: – végkimenetele, vagy mi 
fog itt történni. Ráadásul ha ennek a haszonbérleti díjnak a felülvizsgálatát 
kezdeményezi a haszonbérbeadó, akkor az Agrárkamara által kijelölt 
értékbecslőnek kell megállapítania, hogy mi lenne az a haszonbérleti díj, 
amely mondjuk az adott földdarabbal kapcsolatosan érvényes vagy megfelelő 
lenne. Azt mi sohasem titkoltuk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az 
Agrárkamarát elfoglalta a Fidesz, hiszen az Agrárkamara és a MAGOSZ 
vezetése gyakorlatilag szinte egy és ugyanaz, márpedig a Fidesz társult 
szervezete a MAGOSZ, ebből következőleg mi mindig is azt mondtuk, hogy az 
Agrárkamara sajnos nem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasággal 
foglalkozók érdekvédelmi szervezete, hanem sokkal inkább a Fidesznek az 
egyik társult szervezete, és ezért szerintünk az nem megnyugtató, hogyha ebbe 
a – mondjuk úgy: – piaci alapú történetbe is megpróbál belenyúlni a Fidesz.  
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Én tudom, hogy ez most egy politikai felhangoktól nem mentes kérdés, 
ezzel együtt azt szeretném megkérdezni, hogy a tárca szándékszik-e támogatni 
ezt a törvényjavaslatot. Én – mondom még egyszer: – azt gyanítom, hogy 
igen, hiszen valószínűleg csak Győrffy képviselő úrral szignálták ezt, hogy ő 
nyújtsa be ezt a törvényjavaslatot, éppen ezért tehát azt szeretném kérdezni, 
hogy mi ezzel kapcsolatosan a tárcának az álláspontja, mert szerintünk 
kifejezetten káros lenne ez a dolog, nem beszélve arról, hogy – ahogyan 
említettem – szintén a politika szólna majd bele a dologba, hiszen ha az 
értékbecslőt az Agrárkamara jelöli ki, az szerintünk politikailag meghatározna 
néhány dolgot előre.  

Még egy kérdés, amit egyébként előttem említett Magyar alelnök úr is: 
én is egy határozott igent vagy nemet szerettem volna kérni, de körülbelül 
pont azt mondta el Magyar képviselő úr, amit én is szerettem volna kérdezni, 
hogy biztos-e, hogy az erdő nem kerül majd ugyanúgy értékesítésre ebben a 
nagy földprivatizációs hullámban, hiszen azért megjelentek azok a 
sajtóhangok is, amelyek alapján az összes állami erdészetnél egy komolyabb 
felülvizsgálat került elrendelésre. Nem tudjuk, hogy nem így akar-e 
megágyazni a kormány vagy esetlegesen akár a szaktárca annak, hogy a 
következő nagy értékesítési hullám az erdő legyen. Éppen ezért tehát én is egy 
határozott választ szeretnék kapni arra, hogy várható-e ez, avagy nem. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kónya Péter! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Való igaz, hogy az év egyik legnagyobb mezőgazdasági és 
élelmiszeripari rendezvénye az OMÉK volt, jómagam is részt vettem rajta, 
végigjártam a különböző kiállítóhelyeket, és számos kiállítóval beszélve, 
miközben a kormány elég nagy pénzeket fordít marketingre és reklámcélokra, 
a legtöbb kiállító azt hiányolta, hogy bár indirekt módon nyilvánvaló, hogy az 
OMÉK egyfajta reklámfelület is a tekintetben, hogy a magyar termékek 
fogyasztására próbáljuk ösztönözni a magyar fogyasztókat, ugyanakkor 
hiányolták azt, hogy az OMÉK-on magán és az OMÉK-kal összefüggésben 
nem volt egy nagyon intenzív marketingkampány a tekintetben, hogy a 
magyar fogyasztókat rávegyük arra, hogy leginkább magyar termékeket 
fogyasszanak. Úgyhogy a termelők és a kiállítók érdekében is kérem, hogy ezt 
a jövőben vegyék figyelembe, és legyenek tekintettel arra, hogy ez egy jó 
alkalom arra, hogy még nagyobb reklámot csináljanak a magyar termékeknek, 
és hogy azok fogyasztására ösztönözzék a magyar lakosságot.  

Ha már az OMÉK-nál tartottam, volt egy kihelyezett ülése a 
Mezőgazdasági bizottságunknak, és ott számomra – valószínűleg azért, mert 
talán én vagyok az egyetlen olyan képviselő a bizottságban, aki nem a 
mezőgazdaság területéről érkezett ebbe a bizottságba – teljesen megdöbbentő 
adat volt az, és megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy a magyar 
almaexport és -import aránya milyen mértékben változott az elmúlt 
évtizedekben. Nekem még különböző tanulmányokból és egyéb 
információkból azok az információk voltak számomra, hogy mondjuk 1985-
ben még 1 200 ezer tonna almát termelt Magyarország, és a világ éllovasai 
közé tartozott az almatermelésben mind minőségben, mind mennyiségben. 
Ehhez képest engem teljesen megdöbbentett az az adat, hogy miközben ma 
már gyakorlatilag 47 ezer tonnát kénytelenek vagyunk importálni, és 
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importálunk almából, ahhoz képest az exportunk jóval kevesebb, mint az 
importunk, tehát az mindössze 38 ezer tonna körül mozog, és ehhez képest a 
termelésünk, az éves termelésünk pedig lement olyan 4-500 ezer tonnára. Ez 
egy nagyon káros folyamat, és fokozatosan csökken az almatermelés 
Magyarországon. Tett-e valamit a mezőgazdasági tárca ennek a káros 
folyamatnak a megállítására, illetve a jövőben mit kívánnak ez ellen tenni?  

Magyar Zoltán képviselőtársam is utalt a bormarketing fontosságára. 
Jómagam kint voltam tavasszal a düsseldorfi bor-világkiállításon, amely a 
világ három legnagyobb kiállításai közé tartozik, és örömmel tapasztaltam, 
hogy számos magyar borász is megjelent ezen a világkiállításon, és bemutatta 
termékeit. Ugyanakkor nagyon elszomorított az a tény, hogy miközben a 
magyar kiállítók és a magyar borászok mindössze egy 150 négyzetméter körüli 
területen voltak kiállítani, illetve ott állítottak ki, eközben mondjuk az 
osztrákok külön pavilonnal rendelkeztek ezen a világkiállításon. Mi arra 
vagyunk büszkék, hogy bortermelő ország vagyunk, és ebben jócskán 
megelőzzük az osztrákokat mind minőségben, mind mennyiségben, ehhez 
képest… 

 
ELNÖK: Ez nem igaz sajnos. 
 
KÓNYA PÉTER (független): …, akkor minőségben, legalább arra 

büszkék vagyunk, hogy minőségben… 
 
ELNÖK: Az sem. 
 
KÓNYA PÉTER (független): …, ehhez képest az osztrákok jóval 

nagyobb területen állítottak ki. És valahol ezt bizonyítja a magyar bor kevésbé 
ismertsége és a bormarketing fontossága, hogy a világ különböző 
bortermelőivel és borászaival beszélve azon kívül, hogy a tokaji aszút 
ismerték, nem nagyon ismerték a magyar borokat.  

Talán itt a bormarketingnél fontos, hogy van egy olyan stratégia, hogy 
megpróbáljuk összekötni a pálinka és a bor fogyasztására való ösztönzést, és 
közös marketingkampányokat indítottak, ugyanakkor célszerű lenne ezt 
összekötni a sajttermelőkkel is. Számos sajttermelő is jelezte azt, hogy a 
borfogyasztás és a sajtfogyasztás valahol összefonódik, és erre talán célszerű 
lenne valami olyan pályázatot kiírni, amely a közös megjelenést segítené elő, 
vagy több olyan pályázatot, mint ami eddig kiírásra került.  

Szintén egy fontos kérdés, amiről ön is beszélt, a vadgazdálkodás. 
Számos rendőrrel és katonával beszélgettem, akik lent szolgálnak most a déli 
határvidéken, és gyakorlatilag a déli határzár, a határ lezárása és ott a pengés 
drótkerítés felhúzása élő vágóhíddá alakította ezeket a kerítéseket, hiszen a 
vad állatok nem tudják, hogy útlevélre van szükség ahhoz, hogy átlépjék a 
zöldhatárt. Ennek következtében óriási károk keletkeztek, és folyamatosan 
azzal találkoznak, hogy beleakadnak a pengés drótkerítésbe a vad állatok, és 
ott pusztulnak el. Felmérték-e önök, azt, hogy milyen károkat okozott eddig a 
pengés drótkerítés? És mivel nyilvánvaló az, hogy bár ideiglenes határzárról 
beszélünk a zöldhatáron, de az előrejelzések azt mutatják, hogy nem egy-két 
hónapig fog fennállni ez a kerítés, terveznek-e bármiféle olyan vadterelőket 
vagy egyéb dolgokat építeni, amelyek megakadályozzák a vadállomány ilyen 
súlyos sérülését és pusztulását?  
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Végezetül egy teljesen aktuális dologról szeretnék egy kérdést feltenni 
önnek. Hétfőn volt egy vitanap az állami földek privatizációjával 
kapcsolatban, és az ott elhangzott ellenzéki felszólalásokat és a vitanapot 
követően ön a sajtóban a következő állítást tette: az ellenzéki képviselők azért 
támadják a jelenlegi földprivatizációt, merthogy a külföldieket akarják földhöz 
juttatni. Mire alapozta ezt az állítását? Köszönöm a szót. (Dr. Fazekas 
Sándor: Az alkotmánybírósági beadványra!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben a képviselők közül nincs más, 

aki kérdést szeretne feltenni vagy véleményt szeretne mondani, úgy mivel a 
tanácskozási joggal jelen lévők közül Sallai R. Benedek jelezte, hogy szólni 
szeretne, neki adok szót.  

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tetszett volt mondani, elnök úr, hogy nem szeretne az ellenzék helyében lenni 
– higgye el, hogy kölcsönös az érzés, én sem szeretnék a Fidesz-frakció tagjai 
lenni. Ugyanis hadd kezdjem azzal, amit… 

 
ELNÖK: Erre minden esélyed megvan. (Derültség.)  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Hadd kezdjem azzal az elnök úri 

véleménnyel, hogy az időjárás idén még beleszólhat a mezőgazdaság 
eredményességébe, hiszen az őszi vetéseket a mezőgazdasági munkák 
végzésének a csúszása miatt nem biztos hogy sikerül elvetni. Hadd hívjam fel 
arra a figyelmet, hogy milyen furcsa az a helyzet hogy mikor a mezőgazdaság 
eredményességéről beszélünk, akkor Fazekas Sándor a sikerekről úgy beszél, 
mintha személyesen kapálta volna meg az összes kukoricaföldet 
Magyarországon, és úgy mondja, mintha ez a saját eredménye lenne, mikor 
viszont valami negatív tendencia van, akkor rögtön az időjárás a hibás, és 
külső tényezők. (Pócs János közbeszól.) Nyilván van egy ilyen kis visszássága 
ennek a helyzetnek. (Pócs János: Demagógia!) 

Szeretnék kérdezni a miniszter úrtól, konkrétan azzal kapcsolatban 
(Pócs János: Ehhez nem kell diploma!), hogy vannak-e statisztikai adataik 
azzal kapcsolatban, hogy a földforgalmi törvény hatálybalépése óta hogyan 
változott a birtokkoncentráció Magyarországon. Lokális adatok azt mutatják, 
amelyek tehát csak helyi, települési, illetve, bocsánat, földhivatali hatásköri 
részben, hogy a földforgalmi törvény hatálybalépése növelte a 
birtokkoncentrációt. Országos statisztika áll-e a rendelkezésükre ennek a 
cáfolatára, vagy tudják-e bizonyítani ennek az ellenkezőjét? Ugyanis 
nyilvánvalóan az a szándéka a kormánynak, amelyben a kis- és közepes 
gazdálkodókat kívánja helyzetbe hozni, ez mindenképpen egy olyan háttér 
lenne, amely információt adna arra, hogy hogyan is sikerül. 

Ugyanígy szeretnék tájékoztatást kérni a miniszter úrtól, hogyha lehet, 
arra a statisztikai adatra, amely viszont már teljesen, országosan és a KSH 
szintjén nyilvános, ez az öt fő alatti mezőgazdasági termelési egységeknek a 
helyzete, ahol arról van szó, hogy – mint ezt már elmondtam a parlamenti 
vitában is – 2000 és 2010 között 40 százalékkal csökkent az öt fő alatti 
foglalkoztatású mezőgazdasági termelők száma, és utána 2010 és ’13 között 
13 százalékkal, ami azt jelenti, hogy felgyorsult a családi gazdaságok 
megszűnése. Önök a Nemzeti Vidékstratégiában, ön a személyes aláírásával 
azt szerette volna, hogy 52 százalékról 60 százalékra növeli a családi 
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gazdaságok arányát, jelen pillanatban felgyorsult ezeknek az aránya. Kíváncsi 
lennék, hogy akkor hogyan értékeli a tárca ezen tevékenységét. 

Egy érdekességre szeretném szintén felhívni a figyelmet: ugyanebben a 
Nemzeti Vidékstratégiában szintén az ön aláírásával az szerepel, hogy 133 ezer 
hektárról 350 ezer hektárra szeretnék növelni 2020-ig a bio- és ökológiai 
gazdálkodásban érintett területek arányát. Ha jól tudom a jelenlegi adatokat, 
akkor ez minimálisan csökkent, tehát pár ezer hektárral csökkentek az 
ökológiai gazdálkodási területek, viszont érdekes, hogy az agrár-
környezetgazdálkodási program, amely november 7-étől december 7-éig van 
nyitva, most megjeleníti azt, hogy gyepterületeket már úgy is lehet ökológiai 
gazdálkodásba vonni, hogyha nincs hozzá legeltetéses állattartás, tehát 
gyakorlatilag ha valakinek van egy gyepje, és az égvilágon semmit nem csinál, 
attól már megvalósítja az ökológiai gazdálkodást, tehát csak le kell kaszálnia. 
Ez egy ilyen statisztikajavításra alkalmas lehet, de megkérdezem akkor, hogy 
ennek az ökológiai gazdálkodásból származó gyepszénának a hasznosítását 
hogyan tervezi, és hogyan fog ez funkcionálisan hozzájárulni az ökológiai 
gazdaságok növekedéséhez.  

Az állattenyésztés arányát önök a Nemzeti Vidékstratégiában 
35,6 százalékról 45 százalékra szerették volna növelni. Jelen pillanatban a 
nagygazdaságokat érintő tevékenységük leginkább az állattartókat és a 
nagyobb állattartó gazdaságokat érinti, tehát ebben kicsit aggályos, hogy 
sikerül-e a növekedést elérni. Örömmel hallottam a miniszter úr 
beszámolójában a sertéságazatban történő eredményeket, megköszönném, ha 
nemcsak a sertésről, hanem mondjuk a juhágazatról és a szarvasmarha-
ágazatról is beszélne ugyanilyen arányban. (Dr. Fazekas Sándor: Figyelni 
kell!) 

A kertészeti ágazat esetében – szintén, továbbra is még az ön 
aláírásával jegyzett dokumentumról beszélek – 9,2 százalékról 15 százalékra 
tervezték növelni a mezőgazdasági részesedést. Érdeklődnék a miniszter úrtól, 
hogy hogyan áll ennek a megvalósítása időarányosan.  

Az erdőkkel kapcsolatban képviselőtársaim már tettek fel kérdést, én 
nemcsak az erdőterületek, érintett földrészek privatizációja miatt aggódtam, 
hanem – mint azt már Legény Zsolt képviselőtársam is mondta – maguknak a 
zrt.-knek a gazdasági privatizációjával kapcsolatban is van bennem némi 
aggály. Szeretném megkérdezni, hogy az ön véleménye szerint a KEHI trehány 
munkát végez és pontatlan adatokat közölt, vagy pedig valami más különbség 
van a Miniszterelnökség szakmai ellenőrző véleménye, illetve az ön tárcája 
között, hiszen ön, azt hiszem, idén, most szombaton vagy… tehát valamikor a 
napokban tett közzé egy olyan közleményt, amely szerint tökéletes az 
erdészetekben zajló munka.  

Örömmel hallottam a szakmai eredményei között az új attaséi állás 
létrehozását. Bizakodhatunk-e abban, hogy most nem Kiss Szilárd lesz a 
jelöltje? Tehát van-e arra esély, hogy esetleg alkalmas embert talál erre a 
posztra? (Pócs János: Te ne számítsál rá! – Derültség a kormánypárti 
képviselők soraiban.) 

Utolsó kérdésként, ha megengedi, akkor nem a miniszter úrhoz 
intéznék kérdést, hanem megköszönném Pócs János képviselőtársamnak, 
hogyha az üzenetet küldő nevét és a település nevét megmondaná, mert 
szeretnék vele kezet szorítani, hogy így figyelemmel kíséri a magyar 
mezőgazdaságot, és meglátogatnám. Amennyiben… (Pócs János: Már 
említettem neked, ő nem szeretne veled kezet szorítani!) Amennyiben viszont 
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nem mondja meg, akkor innentől kezdve feljogosítva érzem magam, hogy én 
is név nélkül minden üzenetet, amit a kormánynak és önöknek küldenek, 
akkor elmondhatok bizottsági ülésen jegyzőkönyvbe. (Pócs János: Szívesen 
tenném, de nem szeretne veled kezet szorítani.) Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdező, mivel úgy érzékeltem, 

hogy Gőgös Zoltán szeretne hozzászólni (Derültség. – Gőgös Zoltán: Igen.), a 
bizottság tagjait kérdezem, hogy a képviselő úr tanácskozási joggal részt 
vehet-e az ülésen. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A 
bizottságunk a szokásoknak megfelelően befogadja a parlamenti képviselők 
hozzászólási lehetőségét. Gőgös Zoltánnak adok szót. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót. Egyébként Harangozó 

alelnök úr beteg, tehát nyilván azért is fontos, hogy néhány vélemény meg 
kérdés még elhangozzon a mi oldalunkról is, úgy, hogy ő nincsen itt sajnos.  

 
ELNÖK: Ez nem kompatibilis. (Derültség a kormánypárti képviselők 

soraiban.)  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én szomorúan hallgattam, miniszter úr, 

hogy arról az ágazatról, amely az ágazatnak a nehézipara, vagy arról a rész-, 
szakágazatról, amely a tejelőtehenészetet érinti, egy szó nem esett. Annyit 
mondott, hogy nőtt a szarvasmarha-állomány. Rossz hírem van: ebben a 
szakágazatban nem nőtt, hanem csökkent, ami nőtt, az a hízómarha, és már 
eljutottunk oda Magyarországon, ami nagy szégyen, hogy több a hízómarha, 
mint a tejelőtehén, soha nem volt ilyen. Ez nyilván azért van, mert ez részben 
hobbi is, részben a legalizálása a földpályázatokon tett különböző 
vállalásoknak, de senkit nem érdekel, hogy milyen állapotú állatokat látunk, 
és a másik, hogy ehhez nem kell foglalkoztatás, tehát ehhez egy jó 
villanypásztor kell, mondjuk ötszáz darabhoz, meg három ember, mondjuk 
ugyanennyi fejőstehénhez meg minimum 40-50 kell, de most ezt nem akarom 
elmagyarázni, mert ez bonyolult, gondolom, mindenki számára. (Dr. Fazekas 
Sándor: Meg nem is így van!) Miniszter úr, higgye el, hogy 40-50 ember kell 
egy ötszázas tehenészethez! Ha nem hiszi el, akkor mutatok néhányat, de… 
(Dr. Fazekas Sándor: Azt elhiszem.) Na, hát akkor miért mondja, hogy nem 
így van? (Dr. Fazekas Sándor közbeszól.) Én dolgoztam ilyen helyen, ön nem, 
tehát azért maradjunk ennyiben!  

Ez azért izgalmas, mert ön többször kijelentette az elmúlt öt évben, és 
ez folyamatosan így van, és látom, hogy így is cselekszik meg cselekszenek, 
hogy azok a kis- és középvállalkozások, amelyek jelenleg a magyarországi 
tejelőtehén-állománynak a döntő részét, mondhatnám azt is, hogy 
90 százalékát, de lehet, hogy sokat mondok, lehet, hogy csak 80 százalékát 
tartják, azok nem kívánatos szereplői lettek a magyar mezőgazdaságnak, és ez 
roppant szomorú. Ebből az is következik, hogy ön öt éve nem volt hajlandó 
találkozni például ennek a szektornak az érdekképviseleti vezetőjével. Ez elég 
elképesztő, ugyanis a piacra termelő ágazatnak a döntő produktumát még 
mindig ők adják, ezt vagy tudomásul veszik, vagy nem, de ez akkor is így van.  

A másik, hogy itt nagyjából százezer ember normális megélhetést talál, 
és ugyan tudom, hogy önök őket cselédnek nevezik, de higgyék el, hogy ők ezt 
visszautasítják. És én nagyon kérném, hogy 15-én jöjjön el Mezőhegyesre, és 
mondja az ottani 470-480 dolgozónak a szemébe, hogy ők cselédek, és nincs 
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szükség az ő munkájukra, nincs szükség az ő értékteremtő munkájukra, nincs 
szükség arra a több ezer állatra, ami egyébként Magyarország egyik legjobb 
genetikai állománya, csak azért, mert lejártak a bérleti szerződések. Ön ezt 
elmondta, hogy miért nem készültek rá. Azért, miniszter úr, mert egy korábbi, 
állammal kötött szerződésben előhaszonbérleti jog szerepelt, és egy normális 
országban ilyeneket nem szoktak utólag felmondani, pontosan azért, mert ez 
az ágazat nem úgy működik, hogy kétévente felül lehet vizsgálni például 
bérleti díjakat. Én tudom, hogy van ebben egy pozitívum, az, hogy 
580 forintért ne lehessen bérbe adni földeket – most a Balázsnak a 
módosítójáról beszélek –, ez rendben van, de ebből akkora káosz lesz, hogy 
akkorát még a világ nem látott. Le fogják harcolni, le fogják rabolni ezt a 
szakmát, és le fogják rabolni ezeket a földeket, mert nem lesz értelme vele 
foglalkozni. És ezt előre meg kellett volna mondani, úgy gondolom, hogyha 
tényleg ilyenre készülnek, mert azért itt nem a láb, hanem a ló lóg ki.  

Én tehát nagyon szomorúan látom, hogy Magyarországon az ágazatért 
felelős miniszter ősellenségnek tekinti az ágazat szakmaiságát adó szektort. 
Ugyanis én értem, hogy az aranykalászos tanfolyammal rendelkezők a minták, 
miniszter úr, iparszerű csalás van az aranykalászos tanfolyamok kapcsán, de 
most már a technikusi oklevelek kapcsán is, nem veszik ezt észre? Nem veszik 
észre, hogy az egész csak egy biznisz, és kizárnak mindenkit ebből a 
szerencsétlen szakmából, aki ért hozzá, vagy ki akarnak zárni? Nem 
gondolják, hogy ez egy nemzetellenes cselekedet? Ilyen hülyeséget soha senki 
nem csinált, miniszter úr. Miért kell azt csinálni, hogy egyszerűen a földjeiket 
be akarják sózni, most már ott tartunk. Ezeknek a fogalmak szerint a 
90 százaléka, de 95 inkább kis-, közepes vállalkozás, néhány tucat vagy 
néhány száz embernek munkát adó, 2-3-5 milliárd forint árbevétellel 
rendelkező, ezeket önök az ipari szektorban piedesztálra emelik, miért kell 
őket ilyen alapon megkülönböztetni, miért kell őket szándékosan sárba 
döngölni egy miniszter részéről, miért kell? Erre adjon nekem értelmes 
választ! Jöjjön el! 

Én küldtem a miniszterelnöknek is levelet, szerettem volna bemutatni a 
szülőfalumban működő gazdaságot, az ’49 óta működik, ’49 óta, még van neki 
négy éve, utána tönkremegy, azért, mert nem lesz földje, azért, mert odaadják 
olyanoknak, akik egyébként senkinek soha munkát nem adtak, és nem is 
fognak, bérbe műveltetik a földjeiket, akit esetleg foglalkoztatnak, az is ilyen 
szabadnapos buszsofőr, meg ilyenek. Gondolkodjanak már el ezen, miniszter 
úr! Gondolkodjanak el ezen, hogy mit csinálnak ezzel! És ebben érdemben 
változtassanak, mert óriási baj lesz!  

Most itt mondják, majd nyilván el fogja mondani, hogy mennyi pénzt 
kap a tejágazat, ezt elmondta Czerván államtitkár úr is, de mennyi annak a 
nettója? Meg kell nézni az adott vállalkozásokat, mindenhol mínuszos. 
Magyarul többet vettek el más ágon büntetésből, mint amennyit most 
visszaadnak mondjuk a tejtámogatásnál, többet, higgye el! Ha van olyan cég, 
ahol disznó meg tehén együtt van, ott lehet esetleg nullás, ott lehet nullás, 
egyébként mindenhol mínuszos, mindenhol. Tehát büntetnek egy olyan 
szektort, amely egyébként óriási bajban van, és Európa mindenhol segíti, 
mindenhol, önök is nyilván, látszik, mert szándék van, tehát azért még 
teljesen nem ment el a szakmaiság ebből a vezetésből, mert látják, hogy 
probléma van, na de akkor a másik oldalon miért kellett büntetni őket? Miért 
nem lehetett azt Magyarországon is elfogadtatni, hogy a bért le lehessen vonni 
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a támogatáselvonásból, miért nem lehetett? Azért, hogy szűnjenek meg a 
munkahelyek ezrével, százezrével? Kinek jó ez? Lesz helyette?  

Miniszter úr, 6,5 milliárdot adtak most az Audinak 380 munkahelyért, 
Mezőhegyesen 480-at fognak tönkretenni. És akkor a többiről azért nem 
beszélek, mert ott egy kisvárost is tönkretesznek. Komárom nem megy tönkre 
azért, mert megszűnik a zrt., vagy nagyon nehezen fog működni, meg 
Hódmezővásárhely, tudjuk, hogy ők is ősellenségek. Lehetne értelmesen velük 
beszélni. Meg lehetett volna beszélni, hogy a helyi gazdálkodóknak 
engedjenek át földet – biztos, hogy engedtek volna –, de önök nem ezt 
csinálták, önök azt csinálták, hogy elvették az összeset.  

Nem tudom, kivizsgálták-e már azokat a fiktív lakcímeket, amiket 
kérdeztem a minisztériumi tisztségviselőről, aki 266 kilométerről akar majd 
tehenet fejni, meg a postásról meg a helyi fideszes képviselő rokonairól, akik a 
templomba vannak bejelentve. Kivizsgálták? Tudunk erről valamit? Miért 
csinálták ezt, miniszter úr? Miért? Kinek az érdekében és minek? Nem látják, 
hogy mi zajlik például a Hortobágyon, hogy 50 szürkemarha csak azért 
szaladgál egy 100 hektáros legelőn, azért kergetik a kutyák, hogy letapossák, 
akik előtte egy másik legelőn szaladgáltak, nem látják? Ez a szakma, ez az, 
amit egy minisztériumnak támogatni kell? Hogy olyan emberek kapjanak 
Budapesttől Debrecenig ott legelőt, akiknek soha az életben semmi köze nem 
volt a szakmához, meg nem is lesz. Ők a minta? Ők azok az emberek, akiket 
segíteni kell, és nem azt a juhászt, aki 50 éve ott van? Erre adjon nekem 
értelmes választ! De főleg arra, miért akarják ezt a szektort tönkretenni, 
miért? Mi az indok? Mitől félnek, miniszter úr?  

Mindig azt mondta, hogy úgyis megnyerik a választást. Nyerjék, senki 
nem mondja, hogy nem, de ne csináljanak kárt! Mert az utolsó vidéki 
foglalkoztató elől veszik el a teret, és ez igaz lesz az állami földeknél is. Az 
állami földekkel komoly szabályozást lehetett volna csinálni, nem kellett volna 
mást tenni most a bérbeadásnál, mint azt mondani, hogy 15 hektáronként 
legyen egy valamilyen szintű foglalkoztatott, lehet az saját maga is, persze… 

 
ELNÖK: Úgy, mint ahogy ti csináltátok… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …, mert ezt kellene csinálni.  
 
ELNÖK: …az államtitkárságod alatt.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azért kellene csinálni, mert akkor lenne 

talán új munkahely, ebben még partner is lenne ez az ágazat. …Elnök úr, én 
nem szóltam bele, amikor beszélt. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Tényleg? Amnézia.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak jelzem. (Derültség. – Közbeszólás: 

Most nem!) Most nem. Most nem. (Derültség, közbeszólások.) Na jó! 
Visszakanyarodva még egy-két apró konkrétumra… De én ezt látom a 
legnagyobb problémának, hogy van egy éves, de most már mondhatnám azt, 
hogy ötéves miniszteri beszámoló, ami csak a rózsaszíneket festi, és nem látja, 
hogy egyébként azzal a tevékenységgel, amit meg csinálnak, milyen kárt 
okoznak. De ráadásul az is látszik, hogy nem azért, mert nem értenek hozzá, 
hanem azért, mert így gondolják, hogy ezt komolyan így is akarják csinálni.  
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Itt mindenki emlegette az OMÉK-ot. Miniszter úr, ez az OMÉK úgy 
zajlott, mint hogyha Magyarországon nem lenne élelmiszer-tömegtermelés. 
Ugyanis azzal senki nem foglalkozott. 80 százalékát Magyarországon, 90-et a 
nagy kiskereskedelmi rendszereken keresztül fogyasztják az emberek, önök az 
OMÉK-on a 10 százalék közvetlen értékesítésről beszéltek, mint hogyha a 
többi nem létezne. Erről letettünk, miniszter úr? Mert úgy dolgoznak, mint 
hogyha letettünk volna. Mennyi, milyen pénzeket…? 5400 kisfeldolgozót 
akarnak csinálni. Megbeszélték ezt az áruházláncokkal, hogy ez nekik 
mennyire lesz jó? Lehet őket nem szeretni, el is lehet őket üldözni, de nem 
fognak elmenni, hanem majd szlovák meg lengyel meg egyéb, német árut 
fogunk itt enni, nem magyart, mert nem fogjuk tudni kiszolgálni. Mert aki 
profi ebben, önök azt üldözik. (Dr. Bitay Márton Örs: Ha ti kormányoztok!) 
Államtitkár úr is sok mindenhez ért, még az a szerencse! Tehát én ezt tartom 
óriási hibának, és ezt tartom annak a hibának, ami egyébként egy rettentő 
rossz filozófia mentén megy.  

Még egyszer mondom – mert itt folyamatosan ez a süketelés, hogy mi a 
nagyüzemeket védjük –: nem védünk mi egyetlen nagyüzemet sem, meg 
egyetlenegy tulajdonost sem, ők meg fognak élni, miniszter úr, a mezőhegyesi 
tulajdonosi kör nem fog soha kiállni kenyeret kérni, de lehet, hogy az a 
480 ember, aki ott fog állni majd 15-én, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha 
lenne tartása és lenne gerince, ahogy a Gráf Józsi el mert menni a MAGOSZ-
gyűlésre, jöjjön el Mezőhegyesre arra a gyűlésre, jöjjön el, és mondja a 
szemükbe, mondja a szemükbe, amit nekem mondott, hogy az a véleménye, itt 
Mezőhegyes kapcsán mondta a kérdésemre a múltkor, hogy ha önön múlna, 
egy nagyüzem sem lenne. Ezek európai meg világméretekben nem 
nagyüzemek, nem itt kezdődik a nagyüzem, nem az 500 fő foglalkoztatottnál 
kezdődik a nagyüzem. Ez a nagy baj, csak önök ezt nem értik. A zöme ennek 
kis- és középvállalat, hogy értsék.  

A másik: majd szeretnék arra is egy gyors választ kapni, hogy lezárult-e 
a tőzsdebukta vizsgálata a minisztériumban. Azért az is elképesztő, hogy 
2,7 milliárdot hagytak ott olyan papírokba fektetni a TIK-től, ami egyébként a 
Tartalékgazdálkodási Intézet, hogy mindenki értse, amik eltűntek. A múltkor 
erre is… Nem múltkor, tavasszal ígért rá választ, azóta nem tudjuk, hogy ott 
mi történt, nyilván azért nem, mert az ön közvetlen baráti köre a vezető 
mindenhol, ahol ilyenek történnek, az MVH-nál is, amikor le akarták nyúlni a 
területalapút, most már 110 vádlottja van – gondolom, erre nem olyan nagyon 
büszkék, meg azokra a vezetőkre sem, akiket önök neveztek ki oda, és utána 
egy maffiát alakítottak, hogy pénzeket nyúljanak le.  

A szakképzést említette. Én nem gondolom, hogy például a pápai 
szakképző iskola attól megmarad, hogyha nem lehet ott szakácsot képezni, 
meg pincért meg kereskedőt, mert nem lesz annyi állattenyésztőre meg 
gépszerelőre meg traktorosra igény, hogy eltartson egy iskolát, ezt kellene 
megérteni. Ugyanis a termékpályának része lehet akár a szakács is meg a 
kereskedő is – azt nem mondom, hogy a húsfeldolgozó is, nyilván azt nem is 
akarják megszüntetni, csak sajnos lehet, hogy pont az a hely szűnik meg, ahol 
eddig tanultak. Tehát én nem látom ezt olyan nagyon-nagyon jó ötletnek, 
hogy minden képzést kiszerveznek onnan, ami úgymond nem profilba vág. De 
én úgy gondolom, ez így van a többi helyen is, amiről képviselőtársam beszélt. 
Nem fog iskola eltartani néhány embert.  

Arra meg külön figyeljenek oda, amit mondtam: ipari méretű csalás 
zajlik az oklevelekkel. Ezt a fiatalgazda-pályázat bebizonyította, most már 
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technikust csinálnak, azért, mert arra jár pont majd az őszi pályázatnál, már 
tudják, már szervezik. Eddig csak aranykalászos kellett, mert arra is járt pont, 
most arra nem jár, most az már nem elég. És meg kell nézni, csak azt kell 
megnézni, hogy kik járnak aranykalászos tanfolyamokra, akik járnak 
egyáltalán. A zöme nem jár, csak kifizeti a díjat, azt’ utána meg elmehet földet 
venni. Én nem hiszem, hogy az a normális, hogy az lehet földműves, aki egy 
ilyen oklevelet megvesz, az meg nem, aki mondjuk három diplomával 
rendelkezik, de főagronómus mondjuk egy kis- és középvállalkozásnál, az nem 
lehet. Szóval ez az, ami szörnyű, és ezt nem tudják megmagyarázni.  

Úgyhogy én azt szeretném, hogyha különösen a tejágazat problémáira 
és az azzal kapcsolatos… Mondja ki újra, én azt akarom, hogy ez minél 
többször elhangozzon, hogy az emberek legalább lássák, hogy hogyan akar 
tönkretenni egy miniszter százezer munkahelyet, egy miniszter, még egyszer 
mondom, mikor közben mindenki arról papol, hogy vidéken munkahelyeket 
kellene fejleszteni. Ki fog munkahelyet fejleszteni? Kiírták bárkinek is 
feltételként, hogy akinek 500 hektárja van mondjuk, és családi gazdálkodó, 
legyen neki egy 10 vagy 15 hektáros kertészete? Írtak ki ilyen feltételt? Kellene 
ilyet kiírni, ugyanis magától soha nem csinálja meg. Magától soha nem fog 
állatot tartani. Mert akinek kiírták, nem ellenőrizték, most szépen megveheti a 
földet. Már jönnek a jelzések Zirc környékéről, hogy tényleg, most már nem 
kell a Kiss Józsinak állatot tartania? Eddig sem tartott, csak mondom, és nem 
vették vissza a földet – most meg már majd nem is kell, már megveheti. Ez a 
nagy probléma ebben, hogy a saját szabályrendszerüket is felülírják, és azt 
sem tartják be.  

Úgyhogy én azt szeretném, miniszter úr, hogyha elgondolkodnának 
azért egy-két dolgon, hogy nem kellene szándékosan ezt csinálni. A piac 
nagyon sok mindent el fog rendezni, rengeteg cég magától csődbe fog menni, 
a tejes cégeknek a nagy része, mert nem lehet tartósan mínusz 20 forinttal 
dolgozni, de nullán sem, mert most ha a 20 forintot hozzátesszük, akkor van 
nullán az ágazat. Ez egy-két év, aztán végük van, és akkor majd ömlik ide a 
holland tej, meg ömlik a másik, onnantól kezdve nagyságrendekkel fog nőni az 
ára, és ezért veszélyes minden ilyen díjemelési kísérlet is, még ha a jó szándék 
is van benne, meg érthető is bizonyosan, mert ennek a végét a fogyasztó fogja 
megfizetni, minden ilyen emelésnek, mert ez eddig így volt, mert olyan szektor 
kap sokkal nagyobb jogosítványt, amelyik nem abban érdekelt, hogy jól és jó 
minőségben és olcsón termeljen az ágazat, hanem minél több, nagyobb bérleti 
díjat kiszedjen belőle, és ezt mondjuk egy szakbizottságnak még nagyon-
nagyon nem… nem biztos, hogy ezt kellene forszírozni, hanem rábízni a 
normális bíróságokra és a polgári törvénykönyvre, hogy ilyenkor mit csinál, 
mert egyébként erre most is megvan a lehetőség, csak eddig nem élt vele 
senki, mert a barátokat kellett volna megtámadni. Most majd nem így lesz. De 
ehhez nem kell külön törvény, nekem az a véleményem, mert az meg óriási 
zavart fog okozni. Erről én nagyon-nagyon lebeszélnélek, Balázs, komolyan 
mondom, nagyon lebeszélnélek, ebből káosz lesz és óriási nagy baj vidéken. És 
– még egyszer mondom – nem az 580 forintos bérleti díjat védem, mert az 
védhetetlen, ebben egyetértünk, de arra megvan a polgári törvénykönyvnek a 
maga szabályrendszere, és azt meg is kell, meg is kellett volna már csinálni, de 
érdekes módon én kettő évig meg sem tudtam szerezni a minisztériumból, 
hogy mennyit fizet a Mezort például. Most tényleges módon kiderült, most 
meg már kevesellik. Azért ez is rendben van, de nem jó az, hogyha a 



 27 

bandaháború odavezet, hogy más is tönkre megy bele, azért erre is oda kellene 
figyelni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A képviselő úr armageddont vizionáló felszólalásait már 

megszoktuk, de úgy néz ki, hogy most funkcióban is váltott, mert képviselői 
mivoltát felváltotta valami főügyészi szerepkörrel (Derültség a kormánypárti 
képviselők soraiban.), aki egymaga utasít, követel, felelősségre von, és 
mindenben magát tünteti fel a szakma legnagyobb hozzáértőjének. Ez egy új 
fordulat, különösen itt magunk között, akik ennél szerényebben szoktuk az 
egyes adott témákat megtárgyalni.  

Azért két szakmai gondolatát hadd idézzem ide vissza, mert a 
bizottságunkat érinti! Az egyik, hogy fel tudott-e készülni egy társas 
vállalkozás a bérlet lejártára, vagy sem. Valószínűleg tudták, hogy mikor jár le, 
mert ez egy szerződéses állapot, de megjegyzem: tavasszal az ír mezőgazdasági 
bizottság volt a vendége a Mezőgazdasági bizottságnak, az írek döntő 
mértékben bérelt területen gazdálkodnak, és egyévenként kötik újra a bérleti 
szerződést, nem is hallottak még ilyet, hogy 2-5-20 év netán, tehát egy hosszú 
távú bérleti szerződés, nem is értették, hogy ez hogy lehet, hiszen a bérleti díj 
változását akkor nem tudják lekövetni. (Gőgös Zoltán közbeszól.) És ezért 
őnálunk egyéves a bérleti időtartam, így szokták meg, és így is tudnak 
gazdálkodni azok az írek, akik most elárasztják Európát tejjel, amit ön itt 
mínuszként említett meg, hogy mekkora baj van a tejágazatban. (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Megjegyzem: talán itt jön vissza az a Győrffy Balázs által 
felvetett gondolat, mert itt azért abban a bizottságban vagyunk, ahol 
szakmáról is szoktunk beszélni, és nem politikai felhangokat szoktunk 
megütni, mint ahogy most a felszólalásban itt hallható volt, itt jön vissza az a 
gondolat, hogy a Fidesz-kormány alatt bérbe adott termőföldeknél, a 2010-es 
és az utána lévő bérbeadásról beszélek, kétéves bérletidíj-felülvizsgálatot már 
kikötött az állam, de az azelőtt bérbe adott, az önök által bérbe adott 
termőföldeknél nincs ilyen lehetősége az államnak, netán most majd a földek 
gazdákhoz juttatása program keretében a leendő tulajdonosnak nem lesz ilyen 
lehetősége. Azért az mégiscsak furcsa lenne, hogy nullától 
500 forint/hektár/éves bérleti díjakkal nézegesse a tulajdonos, hogy valakik 
gazdálkodnak rajta. Ha jól értem Győrffy képviselő úr indítványát, abban 
egyszerűen csak egalizálni szeretné a rendszert, hogy, uraim, felül lehet 
vizsgálni a bérleti díjakat, ennyit mond ki lényegében az indítványa.  

Még egy nagyon érdekes összevetés, hogy az Audi 6 milliárd forint, 
talán ennyit említett (Gőgös Zoltán: Igen, 6,5!), és hogy ugyanannyi a 
foglalkoztatottja, mint az ön által említett tsz-ből átalakult kft. foglalkoztatotti 
száma. Ez lehet, de azért azt az apróságot tegyük hozzá, hogy termelési 
értékben és a GDP-hez hozzáadott értékben valami fényévnyi különbség van 
valószínűleg a kettő között. Bármennyire is dobog a szívünk a 
mezőgazdaságért, de mégiscsak így van, és, képviselő úr, mint államtitkár, 
mint Gráf József mögött négy évig államtitkár pontosan tudja, hogy tilos az 
európai uniós szabályozás szerint a mezőgazdaság direkt támogatása. Lehet 
ilyen hangzatos dolgokat mondani, hogy miért nem adták oda az éppen 
halálán lévő egyik állattartótelepnek azt a 6 milliárdot – azért, mert ez tilos 
amúgy is. Ez az apróság van még, ami időnként megköti a kormány kezét.  

Győrffy Balázst láttam, hogy még képviselőként hozzá szeretne szólni.  
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Elnézést a 
hangom miatt, nem is szándékoztam hozzászólni, de Gőgös képviselő úr 
felszólalásának a legérdekesebb része számomra az volt, amikor kikérte 
magának, hogy ne szóljanak bele az ő mondandójába, miközben Gőgös 
képviselő úr szerintem toronymagasan nyerné a beleszólok a másik beszédébe 
versenyt mind a parlamentben, mind az egyéb más területeken. (Gőgös 
Zoltán: Attól még kérhetem.) Jó… Mint ahogy most is teszi egyébként 
(Derültség.), köszönöm a megerősítést.  

Képviselő urak, az általam beadott törvénymódosító javaslat alapvetően 
egyetlenegy célt szolgál: hogy mindenki piaci bérleti díjat fizessen. Ahogyan 
erre Font elnök úr is tett utalást, vannak elég extrém helyzetek, és nem 
megfelelőképpen szabályozott jogi környezetben éljük a mindennapjainkat 
ezen a területen. Egyébként ha figyelmesen elolvassák a módosító javaslatot, 
abban az van, hogy egész nyugodtan fordulhat a föld használója a bírósághoz, 
hogy állapítsa meg a bérleti díjat, abban az esetben, ha ő azzal nem ért egyet. 
Tehát, képviselő úr, meg lett hallgatva az ön szava, mielőtt még kimondásra 
került volna.  

Bár a képviselő úrnak majd nyilván a miniszter úr válaszol a 
felvetésekre, néhány dologra azért hadd reagáljak! Tetszik emlékezni arra, 
hogy 2010 előtt mennyivel csökkent az agráriumban foglalkoztatottak száma? 
És azt tetszik tudni, hogy 2010 óta ez 10 százalékkal növekedett? Képviselő úr, 
2009-ben önök több tízezer hektárt kötöttek újra bérleti szerződés 
formájában, miért nem csinálták az, amit most számon kér rajtunk? (Gőgös 
Zoltán: Mert nem kellett, mert ott volt.) Bocsánat, nem tudtam, hogy nem 
kellett, csak azóta kell, de már ezt is tudjuk, köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán 
közbeszól.) Jó.  

A képviselő urat arra biztatnám még, hogy én úgy tudom, hogy az 
említett zirci gazdaságban van jószág, de ha még sincs, akkor azt szerintem 
egy feljelentés után bármelyik hatóság meg tudja vizsgálni, és el tudja dönteni. 
De nyilván ha nem tesz feljelentést, engedje meg nekem, hogy azt 
vélelmezzem, hogy továbbra is jogszerű keretek között működik az a gazdaság. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A miniszter úrnak szeretnék szót adni, de Pócs János jelezte, 

hogy még egy egypercese lenne. Nagyon röviden, mert a miniszter úrnak nem 
lesz ideje válaszolni a feltett kérdésekre. Pócs János, nagyon röviden, kérem, 
János.  

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. MAGOSZ-tagként 

szeretném kikérni azt a véleményt, amit Gőgös képviselő úr folyamatosan 
megfogalmaz akár itt, akár a parlamentben, amikor a magyar gazdákat egy 
kalap alá véve csőcseléknek, napszámostartóknak, egy liter borért 
csicskáztatóknak, lakókocsiból foglalkoztatóknak, egy kalap alá véve 
mindenkit vérig sért. Én azt kérem, hogy majd legyen gerinces, és menjen el a 
gazdagyűlésekre, és nézzen ezeknek… (Gőgös Zoltán: El is megyek!) …nézzen 
ezeknek az embereknek a szemébe. Köszönöm, elnök úr. (Gőgös Zoltán: 
Akinek nem inge, ne vegye magára!)  

 
ELNÖK: Fazekas Sándor miniszter úrnak adok lehetőséget, hogy 

válaszoljon a felmerült kérdésekre. Öné a szó, miniszter úr. 



 29 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Fazekas Sándor 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm, tisztelt 
elnök úr. Úgy nézem, elég kevés idő maradt, hiszen nekem egy másik 
bizottságban is eleget kell tennem a meghívásnak, és Gőgös képviselő úr, úgy 
látom, sikeresen felemésztett egy fél órát a mai bizottsági ülésből. (Gőgös 
Zoltán közbeszól.)  

El szeretném mondani azt, hogy Gőgös Zoltánnak a mély szakmaiságtól 
áthatott dühkitöréseire nem kívánok válaszolni részletekbe menően, mert ő 
folyamatosan a szakmára hivatkozik, meg a kormányzásra, csak azt szeretném 
jelezni, hogy itt azért volt egy olyan időszak, amikor MSZP-kormány volt, és 
amikor ő államtitkár volt – és akkor ennek a mély szakmaiságnak a nyomait 
sem lehetett felfedezni –, bezárt cukorgyárak, lebontott, ledózerolt 
cukorgyárak, száz bezárt húsüzem és vágóhíd, több ezer hektár kiirtott szőlő, 
munkanélkülivé vált gazdák, alkalmazottak – akiket én soha nem neveztem 
egyébként cselédnek, tehát kéretik pontosan idézni, amit elmondtam, 
pontosan idézni, képviselő úr – jelezték az ön munkásságát. És még azt 
szeretném mondani, hogy nem büntet a mostani kormány, a nemzeti ügyek 
kormánya senkit sem, és az FM sem; az volt a büntetés, amikor ön volt az 
államtitkár, és amikor önök kormányoztak, az volt a magyar mezőgazdaság 
számára a büntetés, tisztelt képviselő úr. (Gőgös Zoltán: Majd ezt mondja el 
Mezőhegyesen, miniszter úr, jó?) Ezen túl vagyunk, a magyar választók 
döntöttek erről, és önök nem kormányoznak, és remélem, hogy nem is fognak 
a jövőben sem, és a mezőgazdaság ügyeibe a beleszólást ez a mostani 
produkció, amit, remélem, a televízió majd élő egyenes adásban le fog adni 
(Gőgös Zoltán: Én is!), ez mutatja az önök szaktudását, hozzáállását ezekhez a 
dolgokhoz. Tehát én remélem, hogy minél többen osztoznak majd ebben, 
amiben nekünk részünk volt. (Gőgös Zoltán közbeszól.)  

Tisztelt Bizottság! A kérdésekre való válaszadásra tényleg nagyon kevés 
idő maradt.  

Pócs János képviselő úr, köszönöm a jelzést és az elismerést. Én azt 
hiszem, hogy a földművelésügyi tárca filozófiája egyértelmű (Sallai R. 
Benedek közbeszól.): mi igyekszünk a jogi keretek megteremtésével, az 
agrártámogatásokkal, a piacok szervezésével mindent megtenni, ami rajtunk 
múlik. De voltak, akik, úgy látszik, nem figyeltek eléggé, én mindig azt 
mondom, hogy egy adott évnek a termésében, termelésében a gazdáké, az 
érintetteké az első szerep, ők a legfontosabbak. Nyilván az államnak is megvan 
a maga szerepe, mert egyébként ha bármilyen baj van – itt néhányan nagyon 
vidámak lettek –, mindenki az államhoz fordul segítségért, hogy az állam 
avatkozzon be, nyújtson támogatást, szerezzen piacot, és így tovább, és ebben 
nagy szerepe van az Agrárkamarának, a MAGOSZ-nak, az érdekvédelmi 
szervezeteknek is, hogy együtt dolgozva, a terméktanácsokkal, a szakmaközi 
szervezetekkel együtt dolgozva tudunk megoldásokat keresni és találni. Én 
nem mondtam azt, hogy egyébként minden rendben lenne ezen a területen, 
hiszen folyamatosan soroltam azokat a témákat is, ahol bizony nagyon komoly 
válság van és nagyon komoly feladataink vannak.  

WHO-jelentés, vörös hús, szalonna rákkeltő hatása. Ez szerintem 
teljességgel áltudományos, nyilván valamilyen más húslobbinak az 
erőkifejtése húzódik meg a háttérben, hiszen az emberiség, amióta világ a 
világ, folyamatosan fogyasztott vöröshús-féléket. Ezt a tudománytalan állítást 
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vissza kell utasítanunk. Én bízom abban, hogy tisztázódik itt a helyzet, és hogy 
az általunk kifejezetten fontosnak tartott például sertéshúsmarketinget nem 
fogja befolyásolni. Megkérem Zsigó Róbert államtitkár urat, hogy amikor már 
el kell mennem a következő bizottsági ülésre, akkor további információkról 
tájékoztassa a bizottságot.  

Magyar Zoltán képviselő úr: orosz embargó, milyen lépéseink voltak? 
Tisztelt képviselő úr, nem agrárkonfliktus az orosz embargó, akár az EU 
oldalát, akár az orosz oldalát nézzük, tehát alig hiszem, hogy maga a 
mezőgazdasági tárca olyan eszközökkel rendelkezne, hogy ilyen geopolitikai 
jellegű kérdésekben valamilyen komoly nyomásgyakorlásra képes lenne. Én 
tehát azt javaslom, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium (Magyar 
Zoltán: Megtettem.) meghallgatásán mélyedjen el ebben a kérdésben. Mi 
egyébként folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Unió Bizottságával, 
folyamatosan kapcsolatban vagyunk az orosz minisztériummal, jó néhány 
kétoldalú, államtitkári megbeszélés is volt az elmúlt időszakban, de orosz 
oldalról is jelezték, hogy amíg az EU, az USA nem mozdul el ebben a témában, 
addig ők sem fognak kivételt tenni. Ugyanakkor, ahogy említettem, mi 
keresünk olyan területeket az együttműködésre, amelyekre nem terjed ki az 
embargó, tehát folyamatosak a tárgyalások.  

Népvándorlás, kárenyhítés miképpen lehet? Itt folyamatban van a 
munka, Czerván György államtitkár úr fog majd tájékoztatást adni.  

Pálinkaharc, bérfőzdék. Mi mindent megtettünk azért, hogy itt a 
magyar állam mozgástere nagyobb legyen. Hogy itt az EU-csatlakozásnál mi 
és hogyan történt, arról, azt hiszem, Gőgös Zoltán képviselő úr talán bővebben 
tud nyilatkozni. Egy dolog biztos: hogy a mostani adatokat arra figyelemmel 
kell tekintenünk, hogy tavaly rekordtermés volt almából is – volt ilyen kérdés 
az almáról, tehát érdemes visszalapozni egy picit az újságokban, tehát 
rekordtermés volt almából, az volt tavaly meggyből is –, tehát teljesen más 
volt a tavalyi évben a pálinka-alapanyag mennyisége, mint az idei 
esztendőben, idén kisebb, nyilvánvalóan ez is kedvezőtlenül befolyásolja a 
főzdék helyzetét. De szerintem egy fél év vagy egy év tapasztalata kevés ahhoz, 
hogy itt végleges mérleget vonjunk, hiszen egyébként a pálinka iránti 
érdeklődés – köszönhetően a pálinkakiválósági kampánynak, a 
pálinkaversenyeknek, a marketingnek –, én úgy látom, növekedett, tehát 
magának az italnak a pozíciója nem rendült meg a piacon, kiszorította az 
importitalok jelentős részét, és ez szerintem középtávon mindenképpen jó 
fejlemény. Tehát korai mérleget vonni.  

Fűszerpaprika- és mézellenőrzés. Itt folyamatosak az ellenőrzések, és 
én mindenkit óvok attól, hogy néhány újságcikk kapcsán általánosítson, ez a 
becsületes termelőknek gyakran felmérhetetlen károkat okoz, hiszen azért a 
paprikatermelők és a méztermelők is legnagyobb részben kifogástalanul 
dolgoznak, éppúgy, ahogy az erdészek is, és attól, hogy egyes konkrét 
személyek vagy konkrét ügyek lehetnek negatívak, attól szerintem az egész 
ágazat a paprikánál, a bornál vagy a paprikánál, a méznél, de ezt a borra is 
elmondhatjuk, vagy az erdészetnél rendben van, tehát azt a szintet tudja 
hozni, amit a magyar jogszabályok előírnak és amit a magyar közvélemény is 
elvár. Itt az ellenőrzésekről, amelyek nem kisszámúak, Zsigó államtitkár úr 
fog tájékoztatást adni.  

GMO. Nem tudom, énszerintem a GMO-t mintha mondtam volna, 
tisztelt képviselő úr, tehát komolyabb koncentrációt szeretnék kérni. A GMO-
val foglalkoztam, a GMO-ellenőrzéssel is, hiszen mondtam, hogy 
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megsemmisítettünk tételeket, GMO-mentes szója vetésről szóltam, a GMO-
mentes együttműködésben benne vagyunk. A GMO-diplomáciára nem tértem 
ki, ez tény és való, folyamatosan tárgyalunk tagállamokkal GMO-ügyben, és 
más európai országokkal is. Jelenleg az érintett miniszterek körülbelül 
kétharmadával tárgyaltam, úgy, hogy ez mindig valamilyen más külföldi 
programnak a kapcsolódó része volt, tehát emiatt nem utaztam külföldre, 
hanem akár agrártanácson, akár erdészeti tanácskozáson, akár más fórumon 
tárgyaltunk az ott lévő agrárminiszterekkel. Elég vegyes a kép, de az 
mindenképpen egy jelentős dolog, hogy ha jól emlékszem, 17 ország egyetért 
azzal, hogy a köztermesztésnél tagállami hatáskörben tiltás születhessen, 
tehát az uniós közvéleményt sikerült a GMO-mentes Európa 
kezdeményezésre, egy igazi magyar kezdeményezésre ebbe az irányba 
elmozdítani. Szerintem ez nagyon fontos.  

Szabadkereskedelmi megállapodás. Tudtommal nem tartalmazza a 
GMO-témát, de nagyon nagy odafigyelés szükséges. Az elfogadásához viszont 
egyhangúság kell, és Magyarországnak mindent meg kell tennie azért, hogy 
nehogy valamilyen módon becsempésszenek olyan dolgokat, amelyek 
számunkra nem kedvezőek vagy általunk tiltottak, ez érvényes a GMO-ra is, 
de van ott még néhány más ilyen, klónozott állat és egyéb új élelmiszer, amire 
oda kell figyelni.  

Bormarketing. Nem tudom, hogy milyen más koncepciók lehetnének, 
hiszen nyilvánvaló, hogy egy marketing belföldi és külföldi marketinget jelent. 
Több tárca foglalkozik ezzel, a Turizmus Rt. kereteiben például az 
Agrármarketing Központ, de magánmarketing is van, van közösségi 
marketing is, a források is eltérő szinten jelentkeznek. A borkiválósági 
program például egy belföldi promóciós program, azt mi bonyolítjuk, itt 
hamarosan megjelenik a fehérborokkal kapcsolatos kiadvány, zajlik harmadik 
országokba irányuló boroknak a promóciója is, Balaton-bor, Egri Csillag, új 
borkategóriák jelentek meg, furmint- és kékfrankosborok promóciója 
kezdődik meg. Nem állítom, hogy a terület nem lehetne összefogottabb, de én 
nem láttam semmi olyan gondot, hogy itt ne érnénk el a legjobb hatásfokot.  

Én a fő problémát ott látom – és itt volt már szó az államról –, hogy 
sokan az államra tekintenek, hogy tegyen bele pénzt a promócióba, de a 
külföldiek, akiket látunk, az EU-tagállamok, látjuk az osztrák vagy más 
borkirakatokat, borreklámokat, ott gyakran a termelők saját forrásai jelennek 
meg, tehát nem az államtól, hanem más helyről származik a pénz, ugyanis ez 
egy EU-támogatás, tehát limitált az, hogy mit fordíthat egy állam 
borpromócióra. Azt mi is erre fordítjuk, még többet is fordít rá a magyar 
állam, mert kapcsolódik a turizmushoz, megjelenhet benne a kamarai 
szerepvállalás, és van, amikor a termelők saját kezükbe veszik ezt a dolgot. A 
második legnagyobb borpiacunk Románia, erre fel szeretném hívni a 
figyelmet, ott semmiféle állami bormarketing nem volt, megoldották 
máshogy. Én tehát azt hiszem, hogy itt mindegyik szereplőnek szükséges 
eredményesen mozognia. Nem állítom, hogy nem lehetne jobb a magyar 
bormarketing szerkezete, de jelenleg ez szerintem így is működőképes, 
hozzátéve azt, hogy miután a szocialista kormány idején itt egész borvidéknyi 
szőlőt irtottak ki (Gőgös Zoltán: Dehogy!), azért az árualappal némileg 
máshogy állunk, mint a konkurenseink, akiknek ráadásul évszázados 
bormarketingjeik is voltak. És én tudom, hogy a képviselő úrnak nagyon 
kellemetlen, de nem olyan régen volt 2010 és az előtte való évek, amikor 
állami pénzen Magyarországon jobban megérte kiirtani a szőlőt, mint 
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fenntartani azt. (Gőgös Zoltán: És utána újratelepítették!) Tehát 
hozzátartozik a dologhoz az, hogy több ezer hektár… Ez dokumentálható, 
képviselő úr, tudom, hogy ez kellemetlenebb, mint itt össze-vissza 
fenyegetőzni (Gőgös Zoltán: Nem kellemetlen, csak nem ért hozzá a 
miniszter úr! Kérdezze meg a borászokat! – Derültség az ellenzéki képviselők 
soraiban.), tehát ez több ezer hektárnak a kiirtásával volt egyenértékű, nem is 
kellett volna egyébként ebbe a szőlőkiirtásba benevezni. Most ezt ne keverjük 
össze, ne csúsztassuk össze az ültetvénytelepítéssel, illetve -felújítással! 
(Gőgös Zoltán: De, arról beszélünk, igen!) 

A következő a Nemzeti Vidékstratégia, a kormány ülésén elfogadta, 
nem volt a parlament előtt a vidékstratégia. Nem tartom szükségesnek azt, 
hogy negyed időben, félidőben és háromnegyed időben ez itt elszámolás 
tárgya legyen. Nem ez az egyetlen stratégia, amit a kormány fogadott el, a 
kormány fogadja el a stratégiák legnagyobb részét, erre fel szeretném hívni a 
figyelmet, az élelmiszer-stratégiát is a kormány fogadta el, az élelmiszer-
biztonsági stratégiát is, és más tárcáknak szerintem jóval húsz fölötti 
stratégiáját is. A fő gyakorlat az volt az előző ciklusban is, hogy ezeket a 
kormány tárgyalja és fogadja el. Ma is eszerint dolgozunk, ez az irányadó a 
tárca számára.  

Az erdővédelmi szolgálat, erdészeti szolgálat felállítása hogy áll? A 
NÉBIH-en belül lesz, folyamatban van, tavasszal lesz egy új erdőtörvény, 
addigra tudjuk a jogszabályokat kidolgozni, az erdővédelmi szolgálat tehát 
működésbe fog lépni. Bővebbet, hogyha kell, kollégáim, államtitkár kollégáim 
el tudnak erről mondani.  

Öntözés. 56 milliárd forintos EMVA-forrás lesz öntözésfejlesztésre a 
Miniszterelnökségen belül. Itt a BM a Start-munka keretében is jelentős 
kettős hasznosítású, illetve öntözőcsatorna-rendszereket újított fel.  

A kapuvári húsgyár. Ott büntetőügyről van szó, nem emlékszem arra, 
hogy mi lett a vége, vége van-e már ennek a büntetőügynek. Tehát ott 
bűncselekmény történt valószínűleg, MSZP-s menedzsment, az egyáltalán 
nem volt ott kormány közeli tudtommal, olyan vezető volt, aki már jó pár más 
húsüzemet tönkretett. (Gőgös Zoltán közbeszól.) 

Erdőgazdaságok eladásra kerülnek-e, KEHI-vizsgálat, s a többi. Nincs 
KEHI-vizsgálat, tisztelt bizottság, én még nem láttam KEHI-vizsgálati 
anyagot, nem tudom, hogy a sajtó miről írt, ki mit mondott (Gőgös Zoltán 
közbeszól.), vagy miért mondta, azzal nem akarok foglalkozni, majd Gőgös 
Zoltán meghallgatásán, gyanítom, a bizottsági elnök úr nekem is biztosítja, 
hogy közben ilyen magántanácskozmányokat folytassak. (Derültség. – Dr. 
Bitay Márton Örs: Majd az ügyészségnél!) Az ügyészségnél… Tehát KEHI-
vizsgálati anyagot én nem kaptam, nincsen tudomásom arról, hogy itt lezárt 
KEHI-vizsgálat lenne. A KEHI-vizsgálat 2010-13-ra vonatkozik, akkor az 
erdészetek a Fejlesztési Minisztériumhoz tartoztak. Nyilvánvaló, hogy ez 
múltbeli adatokat tartalmaz, már a számokból is látható ez, tehát én 
messzemenő következtetéseket csak erre az időszakra tartok majd 
levonhatónak, hogyha ez a vizsgálat elkészül, hiszen azóta azért nyilván az élet 
haladt.  

Nekem meggyőződésem, hogy az erdőgazdaságok jól gazdálkodnak, jól 
dolgoznak, az erdészek teszik azt, ami a feladatuk, és én minden becsületesen 
dolgozó erdészért személyesen is kiállok. Akkor pedig, hogyha valaki valahol 
nem jól dolgozik, nyilván akár munkajogviszony keretében, akár más 
formában alkalmazható szankciókat kell életbe léptetni, tehát ez nem lehet 
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kérdés. De hangsúlyozom: szerintem az erdészetek összességében teljesítik a 
közjóléti feladataikat, nem elsősorban profitorientáltak, szolgáltatnak, több 
ezer, sőt több tízezer munkahelyet tartanak fenn ma is. Nincs szándék és 
lehetőség sem az erdők privatizációjára, a kormánynak nincs ilyen döntése, 
nincs ilyen szándéka, és egyébként az erdők kétharmados törvény alapján 
forgalomképtelenek. (Magyar Zoltán: És az erdészetek?) Az erdők 
forgalomképtelenek. (Gőgös Zoltán: A cégek nem. – Magyar Zoltán: És a 
cégek?) A cégekre sincs ilyen szándék, a cég elválaszthatatlan az erdőtől 
(Magyar Zoltán: Nem egészen!), tisztelt képviselő úr, tehát nincsen ilyen 
szándék. De, mondom, a kérdések sem voltak egyértelműek, hol erdő, hol 
erdészet (Magyar Zoltán: Mind a kettőre kíváncsi vagyok.), de az 
erdészetekre is azt tudom mondani, hogy nincsen ilyen szándék. Az erdészetek 
egyébként is valahol a határán vannak az intézménynek és a cégnek, hiszen a 
szolgáltatásaik egy része inkább intézményi jellegű: turistaösvényt tart fenn, 
kilátókat, jóléti létesítményeket, erdei tornapályákat, és így tovább. 

Földi László képviselő úr szakképzéssel kapcsolatos felvetése. Teljesen 
egyetértek, tehát meg kell erősítenünk ezeket az iskolákat és a 
tangazdaságokat is. Én látok olyan rokonszakmákat, ahol tényleg szükséges 
az, hogy akár a vendéglátásnak, élelmiszer-feldolgozásnak az NGM-hez 
tartozó része megmaradjon az iskolákban, tehát egy vegytiszta profilt nyilván 
nem lehet elérni. De az mégiscsak egy abszurd dolog lenne, hogyha egy 
agráriskola abból élne, hogy nem agrárképzéseket folytat. Volt ilyen politika, 
amikor leküldte a padlóra a magyar oktatást a Magyar Bálint-féle SZDSZ, de 
ezen már túl kell lépni, mert egyébként meg a gazdák nem tudnak 
alkalmazottat felvenni, nem tudják a gyermekeiket helyben kitaníttatni, 
hogyha nincs olyan képzés, amire szükség van.  

Köszönöm az elismeréseket is. Azt még hozzá szeretném tenni, hogy az 
állami iskoláknak a földje általában vagyonkezelésben van, nem 
haszonbérletben, tehát a mostani „Földet a Gazdáknak!” Program 
haszonbérelt területekre terjed ki elsősorban és kisebb részben megbízásos 
területekre, de minden területet alaposan megnézünk.  

Legény Zsolt képviselő úr: 2016-tól indul az AKG, a Miniszterelnökség 
feladata. Győrffy Balázsnak az indítványa pedig Győrffy Balázsnak az 
indítványa, a képviselő úrnak az indítványa. Bármilyen hihetetlen, a 
képviselők tesznek indítványt, törvényjavaslatokat a parlamentben.  

Agrárkamara. Én azt el szeretném mondani, hogy az Agrárkamara a 
gazdák szervezete, ők választották az Agrárkamara tisztségviselőit. (Kónya 
Péter és dr. Legény Zsolt nevet.) Vidám MSZP-s közérzetet látok a teremben, 
de amikor az MSZP ideje volt, akkor egy ilyen kamarai választáson gyakran 
kevesebben voltak a szavazók, mint a megválasztott tisztségviselők, a 
megválasztott posztok, amelyeket be kellett tölteni. (Gőgös Zoltán: Mint most 
is!) Ezen a helyzeten azért változtattunk, itt több tízezer szavazó vett részt, 
ellentétben az MSZP időszakával. (Gőgös Zoltán: De nem volt kötelező 
kamarai tagság! – Dr. Legény Zsolt: Kötelező kamarai tagság volt?) Lehet, 
hogy a tagság kötelező, de a részvétel nem kötelező. Tanulmányozzuk 
egyébként azt a javaslatot, amit Győrffy képviselő úr benyújtott! 

Kónya Péter, OMÉK, nem volt magyartermék-marketingkampány. 
Nem tudom, hogy jutott be a képviselő úr az OMÉK-ra. Én örülök, hogy 
kapcsolatba került a magyar mezőgazdasággal (Derültség a kormánypárti 
képviselők soraiban.), de az egész OMÉK jeligéje az volt, hogy: „A magyar föld 
legjava”, ott volt kiírva a legnagyobb teremben. Csak magyar élelmiszerek 
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voltak, tehát az egész OMÉK egy magyartermék-reklám volt, sajnálom, hogy 
ön ezt nem vette észre. Remélem, hogy még több OMÉK-ra el tud menni, és 
akkor esetleg feltűnik önnek. (Kónya Péter: Nem erről beszéltem.) Még a 
tömegtermelők meg a multinacionális cégek is magyar termékekkel – most 
reklámokok miatt egyet sem mondok – voltak jelen. (Gőgös Zoltán: Csak nem 
beszélt róla senki!) Senki nem beszélt róla… Hát, igen, képviselő úr, még 
tessék többször elmenni az OMÉK-ra, én azt javaslom. (Gőgös Zoltán: Én 
voltam!) 

Az almatermelés. Az almatermelés azért ingadozott az elmúlt években, 
sok szempontból úgy járt, mint a szocialista ipar, amely az orosz piacra, a 
szovjet piacra termelt, tehát a korábbi időszakban, 1990 előtt kifejezetten 
orosz, szovjet exportra termelt az almaágazat. Itt azért volt az elmúlt évben 
egy 920 ezer tonnás rekordtermés is, tehát eltérő a termésmennyiség, 
éghajlati okai is vannak. A szovjet piac megszűnésével a tőkeerős nyugati 
almatermelők jelentős piacot foglaltak el, illetve a lengyelek is, tehát ez egy 
elég komoly feladatunk, hogy felzárkóztassuk a magyar almatermelést, és 
versenyképessé tegyük. Erre több ültetvénytelepítési támogatás és 
exportmarketing-intézkedés történt, illetve várható. Én bízom benne, hogy 
azok a pluszlehetőségek, például a pálinka-, a gyümölcslé-, biogyümölcslé-
készítés újabb lehetőséget nyitnak az értékesítésre. Itt szerintem a 
legfontosabb az, hogy egy olyan ültetvénytelepítés legyen, amely megújítja az 
almatermelést. Tehát ez egy fogas kérdés, azt hiszem, egy egész bizottsági 
ülést is kitöltene a téma.  

Bormarketing. Egy kiállítást azért, azt hiszem, túlzás igazi összképnek 
tekinteni. Az osztrákok nyilván felkészültek. Nagyon erős vásárlói körük van, 
hiszen a 80 milliós német piacon ők meghatározó bortermelők, és ez egy olyan 
háttér, amelyre tudnak alapozni. Más, bormarketinggel rendelkező 
országoknál évszázados előnyök vannak. Nekünk az a feladatunk, hogy a 
tokaji bor mellett más borokat és már borvidékeket is megismertessünk, és 
szerintem ezzel egyébként nem állunk rosszul, hiszen a borversenyek 
visszaigazolják azt, hogy mondjuk a villányi borok, az egri borok egészen jól 
szerepelnek. De tény és való, ezzel még sok munkánk van.  

A sajt, a pálinka, a bor összekapcsolása természetesen hasznos, több 
ilyen program van, ezek általában együtt is jelennek meg, tehát ezt teljesen jól 
látja a képviselő úr, és itt megjelenik az is, hogy az állam valamilyen formában 
vegyen részt ezekben a promóciókban. A kereskedőházak rendszerének a 
felállítása, illetve az, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium ezzel 
foglalkozik, szerintem egy előrelépés itt. De ez még hosszú évek munkáját 
követeli meg, ugyanis ezeken a területeken is, a sajtnál vagy a töményeknél is 
olyan versenytársaink vannak, akiknek – ahogy említettem – évszázados 
előnyük van, tehát ezt figyelmen kívül hagyni aligha lehet, ugyanakkor buzdít 
bennünket, hogy legyünk ott ezeken a vásárokon.  

Vadgazdálkodás. Köszönöm, hogy jelezte ezt a problémát, fel fogjuk 
méretni, hogy a határzár milyen akadályt jelentett.  

Külföldiek segítésénél mit ért el a magyar ellenzék, a gazdaellenes liga, 
ellenzéki liga miért segíti a külföldieket? Van egy alkotmánybírósági 
beadvány, ahol az ellenzék jelentős része azzal támadja a kormányt, hogy 
miért magyar állampolgár gazdák, földművesek részére nyitotta meg a 
földvásárlás lehetőségét, ez van ebben a beadványban. Tehát hogyha nem 
magyar, akkor az a külföldivel egyenlő, ha nem magyar, akkor az külföldi. 
(Kónya Péter: Nem ezt írtuk alá, miniszter úr!) Igenis egy gazdaellenes 
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ellenzék szerveződött a külföldiek érdekében (Derültség az ellenzéki 
képviselők soraiban.), mert sok mindent lehet mondani, de amit leírtak, az ott 
van a papíron, tisztelt képviselőtársak, majd kéretik újra elolvasni. Elhiszem, 
hogy a Jobbik nem ismeri be azt, hogy öngólt lőtt, mert felületesek voltak, 
amikor a papírt nyilván úgy írták alá, hogy nem nézték meg, hogy mi van 
benne, de ami tény, az tény.  

Sallai Róbert Benedeknek: már említettem, a kifogására már 
elmondtam a választ, hogy a mezőgazdasági termelés a gazdák sikere, az ő 
eredményük, és énszerintem nem kell ezt kisebbíteni. Rengeteget dolgoznak, 
nagyon sokat kell küzdeniük, és a mi feladatunk az, hogy segítsük őket ebben.  

A földforgalmi törvény tapasztalatai. Nyilván van egy tulajdoni 
elmozdulás, vagy lehet, de ott a földforgalom évente 1-2 százalék. Nem omlott 
össze a földpiac egyébként a földforgalmi törvény miatt, tehát 1-2 százalék 
mozgás van. Nyilván ezt egy pár év alatt ki lehet értékelni. Na, de a 
területhasználat, a haszonbérlet, az elmozdult, hiszen míg korábban nagyjából 
55-45 százalék volt az arány, tehát 55 százalék volt a kisebb családi 
gazdaságok, természetes személyek földhasználata, és 45 a nagybirtokoké, 
most ez 57-43-ra módosult gyakorlatilag két év alatt, tehát van egy 
elmozdulás. Nem számítunk arra, mivel nem egy évre szólnak a 
haszonbérletek, hogy itt most hirtelen egy-két év alatt valami csoda történik, 
de elindultunk egy irányba. Persze van egy másik irány is, hiszen mindenki 
több földet szeretne művelni, pont Sallai Róbert Benedek képviselő úr erre a 
legjobb példa, aki több száz hektárokat szeretne haszonbérelni (Pócs János: 
Több ezret! – Gőgös Zoltán: Csak nem kap!), tehát ő is ismeri ezt a 
tendenciát. Én értem az aggódást a kisgazdaságokért, különösen akkor, 
hogyha azok nagyok akarnak lenni, és a képviselő úr is látja ezt mint gazda, 
még ha politikusként nem is, de ezt nyilván majd odahaza meg fogja beszélni 
saját magával. (Derültség.)  

Öt fő alatti termelési egységek helyzete, az egységek száma 
40 százalékkal csökkent és más statisztikai adatok. A családi gazdaságok nem 
csökkentek. Itt öt fő alatti termelési egységekről van szó, tehát egy egészen kis 
foglalkoztatotti kategóriáról. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Külön értelmeznünk 
kell, hogy ez pontosan mit jelent. Nyilvánvaló, hogy azért van egy 
koncentráció magában a mezőgazdaságban is, de a mezőgazdaságból élők 
száma egyébként növekedett.  

Biogazdasági területek arányát növelni szükséges, AKG, s a többi. 
Várjuk már meg a végét! Ezeket a pályázatokat még ezt követően írja ki a 
kormány, tehát szerintem nem kellene jóslásokba bocsátkozni.  

Az állattenyésztés többször felvetődött. A magyar állattartás a 
legjobban támogatott állattartás az EU-ban, tisztelt képviselőtársak, tehát a 
magyar állam gyakorlatilag már minden lehetőségét kimerítette, amit az uniós 
támogatási rendszer hordoz, ez érvényes a szarvasmarhára, a tejelő marhára 
egyaránt.  

Kertészetek, a kertészeti ágazat súlyának a növelése. Ez nem egy évre 
szóló stratégia, hanem annak van egy kifutása, tehát szerintem ott is korai itt 
vészharangot kongatni. Én bízom benne, hogy erre lesz szándék az ágazat 
részéről. Az ágazat szereplőivel együtt dolgoztuk ki ezt az anyagot.  

Agrárattasé rendkívül szellemes felvetése. Tényleg gratulálok, ez 
hihetetlen nagy poén volt, képviselő úr. (Derültség a kormánypárti 
képviselők soraiban.) Természetesen megvannak a jelöltek, hozzátéve azt, 
hogy ebben a tárgybeli ügyben ítélet még nem született, ha jól emlékszem.  
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Tisztelt Bizottság! Elképzelhető, hogy jó néhány olyan kérdés volt, 
amelyre nem volt módom válaszolni (Gőgös Zoltán: Mert nem akarsz!), de 
igyekeztem, és a kollégáim rendelkezésre állnak. Azt még el szeretném 
mondani zárásként, hogy a földműves és a földműves végzettség és az 
aranykalászos gazda tanfolyam kapcsán itt van nálunk ennek az aranykalászos 
gazda képzésnek a tananyaga, és ha valaki olyat észlel, hogy itt hamisítás 
történik, meg iparszerűen gyártják (Kónya Péter: Tegyen feljelentést, 
tudjuk!), tegyen feljelentést! (Magyar Zoltán: Így legyen ötösöd!) Én azért 
azok nevében, akik elvégzik ezt az aranykalászos gazda tanfolyamot, rendesen, 
becsületesen levizsgáznak, akkor is, hogyha városban élnek, akkor is, hogyha 
falun, ki szeretném kérni, hogy valaki egy ilyen tanfolyamra, ami egyébként 
egy elfogadott tanfolyam, a törvényben is szerepel, csak úgy rálegyintsen, hogy 
ezt ki tudja hogy szerezték meg. Akár diplomákra vagy technikusiakra is 
könnyen rálegyintenek néhányan innen a parlamentből, én nem tenném; nem 
tenném, nem általánosítanék, mert igenis ebben az országban vannak 
becsületes szakértők és tanárok, és vannak becsületes tanulók és diákok is, 
akik azért végzik el ezt… van, akinek nem is olyan könnyű szerintem elvégezni, 
elég tömény tananyag, és azért végzik el ezt az aranykalászos gazdát, mert – 
bármilyen hihetetlen – termelni akarnak, jószágot akarnak tartani, 
mezőgazdálkodásba akarnak fogni. (Sallai R. Benedek távozik.) Tehát azért, 
mert most egy MSZP-s nagybirtoklobbistának ez nem tetszik, szerintem nem 
kell mindenkit lekicsinyelni, mert az ő szemükbe is kéne nézni, tisztelt 
képviselő úr, és szerintem valamennyiünknek. Hogyha pedig van olyan cég, 
amely visszaél a vizsgajogosítvánnyal, vagy megkerüli ezeket a szabályokat, mi 
készek vagyunk arra, hogy eljárjunk, illetve hogy a megfelelő, oktatási ügyben 
jártas hatóságokat értesítsük akár ilyen, akár más témában is. (Gőgös Zoltán: 
Miniszter úr, az MVH tett feljelentést, nem tud róla?) Köszönöm szépen, 
tisztelt elnök úr. …Ahol szükséges, a feljelentést természetesen meg fogjuk 
tenni (Gőgös Zoltán: Akkor miért mondja?), de ez nem érvényes arra, hogy 
most minden aranykalászos gazda csaló és hamisító lenne, ezzel 
valamennyien tisztában vagyunk. A magyar mezőgazdaságnak szüksége van az 
aranykalászos gazdákra, a nagyapám is aranykalászos gazda volt, és én erre 
büszke vagyok. (Gőgös Zoltán: Az még akkor komoly volt!) Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úr válaszát. Kérdezem, hogy az 

államtitkárok közül van-e, aki további választ szeretne adni, mert akkor most 
nem szakítom meg a napirendi pontot, az ülést, csak amikor befejeztük az 
államtitkárok válaszát, és megértjük, hogy a miniszter úrnak a következő 
bizottsági meghallgatására kell mennie. A bizottság nevében köszönöm szépen 
a választ, és kérem, hogy a miniszter úr jelölje meg, vagy egymás között akkor 
beszéljék meg, hogy a felmerült kérdések kapcsán ki a soron következő 
válaszadó. (Dr. Fazekas Sándor: Czerván államtitkár úr.) Czerván György 
államtitkár úrnak adok szót. (Dr. Fazekas Sándor távozik.) 

Czerván György 

CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Két dolog van, amit a miniszter úr rám testált. Az egyik a kárenyhítési 
rendszerrel kapcsolatos kérdés volt Magyar Zoltán képviselő úr részéről. A 
múlt hétig durván 200 ezer hektárra érkezett be kárenyhítési igény – tehát 
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nem kártérítésről, hanem kárenyhítésről beszélünk. A kárenyhítési 
rendszerünk már 2012 óta működik, a bevezetése óta minden évben 
végeztünk rajta kisebb-nagyobb korrekciókat, legutóbb, ha jól emlékszem, az 
őszi fagykárt vezettük be, illetve a hozamérték-csökkenést 30-ról 15 százalékra 
vittük le, hogy a kárenyhítésben részesülhető kört kiszélesítsük. Az idei évi, 
eddigi 200 ezer hektárnak – és én arra számítok, hogy még belvizes 
bejelentések fognak jönni az elmúlt hetek nagyobb esőzései miatt – a nagy 
része, körülbelül 110 ezer hektár, ha jól emlékszem, aszálykár-bejelentés volt, 
és ezt követi a jégviharkár olyan 50 ezer hektárral, illetve a fagykár, tavaszi 
fagykár szintén, ha jól emlékszem, olyan 50 ezer hektárral. Ami a jó hír, az az, 
hogy 21 milliárd forint áll rendelkezésre a kárenyhítési alapban, tehát úgy 
gondolom, hogy a jogos, a jogszabálynak megfelelő kárenyhítési igények 
kielégítésére ez az összeg reményeink szerint elég lesz.  

Itt természetesen természeti károkról van szó, és a növénytermesztést 
érintő károkról, a kárenyhítési rendszerünk a migráció által okozott 
mezőgazdasági károkat nem tudja kezelni, nem csak a miénk, az egész 
Unióban nincs ilyen rendszer. Tudomásom szerint a Belügyminisztérium 
gyűjti ezeket a kárbejelentéseket, amelyeket akár az önkormányzatokon, akár 
esetleg a falugazdászokon keresztül lehet megtenni.  

A másik dolog, amire ki szeretnék térni, a tejágazat kérdése, illetve 
egyáltalán az állattenyésztés, bár a miniszter úr utalt rá. Valóban egy kiemelt 
stratégiai célunk volt, és jelenleg is az az állattenyésztés arányának a növelése 
a mezőgazdasági kibocsátáson belül. Ez a mélyponton olyan 31 százalék körül 
volt, mármint az állattenyésztés aránya a mezőgazdaságon belül, ez jelenleg 
olyan 33-34 százalék körül mozog. Itt nyilván figyelembe kell venni, hogy a 
növénytermesztés például tavaly rekordévet produkált, tehát úgy nő az 
állattenyésztés aránya, még ha csak néhány százalékponttal is, hogy közben a 
növénytermesztés meg rekorderedményeket ér el.  

A tejágazati problémát valóban nagyon komolynak tartjuk, és ezért 
kiemelten kezeljük, a Tej Terméktanáccsal szinte napi kapcsolatban vagyunk. 
El szeretném mondani, hogy az uniós támogatások – itt a közvetlen 
támogatási lehetőségekről beszélek, a pályázatos támogatások a 
Miniszterelnökség kezelésében vannak az EMVA-forrással –, tehát az I. 
pilléres közvetlen támogatások, illetve a nemzeti költségvetésből 
finanszírozott, az állattenyésztést érintő támogatások tekintetében én úgy 
gondolom, hogy az Európai Unió 28 tagállama közül Magyarország egészen 
biztosan dobogós. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a tavaly februári 
115 forint/kilogrammos rekord magasságú tejfelvásárlási árak olyan 
25 százalékkal csökkentek, tehát jelenleg olyan 70-75 forint körül mozognak, 
és nem minden esetben fedezi ez a támogatás a teljes árkiesést, csak azt is 
tudja mindenki, hogy a minisztérium kezében nincsen olyan eszköz, hogy a 
felvásárlási árak ne csökkenjenek, hanem emelkedjenek, mi a támogatási 
rendszeren keresztül tudunk támogatásokat adni.  

El szeretném mondani, hogy 2014-ben a tejágazatot érintő közvetlen 
támogatások összege 29 milliárd forint volt, ez az idei évre, az idei év után 52-
54 milliárd forintra emelkedik, egy részét kifizettük, a másik része előleg 
formájában az alaptámogatást és a zöldítést követően 70 százalékos 
mértékben a kifizetések megkezdődtek. Én úgy gondolom, hogy amit itt ezen a 
területen meg tudtunk tenni, azt megtesszük. Nyilván stratégiailag azon el 
lehet itt gondolkodni, hogy Magyarországon a termelés, a feldolgozás teljesen 
más tulajdonosi háttérrel bír, és akkor még a kereskedelemről nem 
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beszéltünk. Ez egy történelmi dolog, hogy ez így alakult, ettől még ez persze 
probléma. Én nagyon bízom benne, hogy majd az EMVA-s 200, illetve a 
GINOP-os 100 milliárd forintos jogcímekből azért a feldolgozóipart meg 
tudjuk erősíteni, a kormány is folyamatosan foglalkozik ezzel a kéréssel, 
kérdéssel.  

El szeretném mondani, hogy a közvetlen támogatásokon kívül szintén 
emelkedett, folyamatosan emelkedik 2010 óta a szarvasmarhát is, tehát a 
tejágazatot is érintő állatihulla-ártalmatlanítási, illetve az egyes 
állatbetegségek kezelésével kapcsolatos költségek támogatása, illetőleg szintén 
a Tej Terméktanáccsal létrehoztunk egy 420 millió forintos 
tejmarketingalapot, amellyel a magyar tej fogyasztására szeretnénk 
ösztönözni az embereket, november elejével indul ez a marketingakció. De 
mondhatnám még az iskolatejet meg egyéb dolgokat is. Tehát ami rajtunk 
múlik, azt igyekszünk megtenni, de folyamatosan figyelemmel kísérjük az 
ágazat teljesítményét.  

Amit Gőgös Zoltán képviselő úr még felhozott, a degresszivitásnak a 
bekapcsolása a dologba, tudni kell azt, hogy a degresszivitás az alaptámogatás 
bizonyos összeg fölötti elvételét jelenti, ami aztán a Vidékfejlesztési Alapba 
kerül be. Eredetileg egy olyan 21 milliárdos összeggel kalkuláltunk, most úgy 
néz ki az utolsó számítások alapján, hogy ez egy olyan 15 milliárd forint. 
Pontosan ezt a kiesést és pontosan az állattenyésztő üzemek érdekében 
szintén egy korábbi, ha jól emlékszem, tavaly júliusi kormánydöntéssel 
igyekeztünk kompenzálni, aminek a mértéke évi 30 milliárd forint, tehát évi 
30 milliárd forint, ez természetesen nemcsak a degresszivitással sújtott 
állattartókat érinti, hanem mindenkit, aki állatot tart. 180 milliárdos összegről 
beszélek 2020 végéig. Megnéztük ezeket a vállalkozásokat, amikkel eredetileg 
kalkuláltunk, az 525 cég volt, amelyet érintett volna a degresszivitás, aztán 
végül, mondom, kevesebb lett. A nagy részénél ez eltünteti a degresszivitás 
által okozott kiesést, ami – még egyszer mondom – csak az alaptámogatásra 
vonatkozik, a zöldítésre és a szintén tagállami hatáskörben eldöntött, 
termeléshez kötött támogatásokat, meg a nemzetit is száz százalékos 
mértékben kapja meg minden érintett.  

A probléma ott van, hogy eltérő a kalkuláció, hogy ezek az érintett 
cégek itt a kiesésnél nemcsak a degresszivitás által elvont összeget számolják, 
hanem az AKG-t is ideveszik, amit én megértek, hogy nekik az bevétel volt, 
támogatás volt, és az, hogy az AKG most csak jövő évtől indul a 
Miniszterelnökség által kezelve, az 2015-ben nyilván egy kiesést jelent nekik, 
de attól még az az összeg, ami 2020-ig AKG jogcímen rendelkezésre áll, 
ugyanannyi. Én is örültem volna, ha ’15-ben el tudjuk kezdeni, majd nyilván 
elmondja a Miniszterelnökség, hogy ez miért nem sikerült, de attól még – 
most nem tudom, hogy pontos számot mondok-e, a kamarára nézek – ez 
olyan 160 milliárd forint, attól még, hogy az nem hat évre, hanem öt évre van 
szétosztva, attól még az ugyanannyi, tehát aki majd erre pályázik és megnyeri, 
az ugyanúgy meg fogja kapni. Ez nyilván okozhatott egy likviditási problémát. 
Pont az előlegfizetésnél törekedtünk arra, hogy az előleg 50 százalékról 
70 százalékra történő megemelése a tejágazatot egy olyan 10 milliárd forinttal 
érinti pozitíve, likviditási szempontból, tehát hogy nem 50, hanem 
70 százalékot kap.  

Ezen kívül volt az a brüsszeli döntés, amely nagy nehezen megszületett, 
többször próbálkoztunk tanácsülésen, Magyarország egyedül is, a 
lengyelekkel, a V4-es tagállamokkal, hogy vegye már észre a Bizottság, hogy 
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komoly probléma van, és nemcsak Magyarországon, hanem az egész Unióban 
a tejtermelő ágazatban, elsősorban az orosz embargó közvetlen, illetve 
Magyarország esetében inkább a közvetett hatásai miatt, hogy a nagy, 
Oroszországba exportáló tejes cégek árukészlete megjelent az Unió belső 
piacán, meg a kínai kereslet, meg még volt egy-két egyéb tényező. A 
kvótakivezetés egy évvel az árcsökkenés után történt, tehát én nem 
kifejezetten a kvótakivezetést teszem felelőssé abban, hogy ez a helyzet alakult 
ki a tejágazatban, de ha mást nem, lélektanilag biztosan közrejátszott ez is. A 
Bizottság méltóztatott nagy nehezen egy 500 millió eurós keretet létrehozni, 
ebből 420 millió a tejágazatot érinti. Én úgy gondolom, hogy a sikeres 
tárgyalás eredménye volt, hogy amíg Magyarország aránya az uniós 
tejtermelésből 1,1 százalékot tesz ki, olyan 2,5 százalékos támogatási összeget 
tudtunk megszerezni az Uniótól, ez közel 3 milliárd forintos támogatást jelent. 
Emlékeztetnék, hogy 2009-ben hasonló támogatási jogcímen 900 millió 
forintot kapott Magyarország.  

A végrehajtási rendelet a napokban jelent meg vagy jelenik meg, hogy 
hogyan lehet ezt kifizetni. Mi a Tej Terméktanáccsal egyeztettünk e 
tekintetben, hogy valami hagyományos bázison akarja, vagy a tárgyévi 
termeléshez kötve szeretné hogy kifizessük az érintett termelőknek. Azt a 
választ kaptuk, hogy a Tej Terméktanács szeretné, hogy súlyozva fizessük ki, 
hogy aki termelői csoportnak tagja, az valamilyen súllyal magasabb 
támogatást kaphasson ebből a felosztásból. Nyilván ennek az informatikai 
hátterét az MVH-nak ki kell dolgoznia, ebből az következik, hogy ez az összeg 
valószínűleg a jövő év elejére kerül majd kifizetésre, de, mondom, a Tej 
Terméktanácsnak ez volt a kérése.  

Azt is szeretném jelezni, hogy október 15-éig kifizettük az úgynevezett 
krízisalapot is, ami 1,1 milliárd forinttal érinti, érintette kedvezően a 
tejágazatnak a szereplőit. Én tehát úgy gondolom, hogy a lehetőségeinket 
figyelembe véve tényleg kiemelten kezeljük ezt az ágazatot.  

Most nem akarom az összes ágazatot végigsorolni, voltak kérdések. A 
juhászatnál, a Juh Terméktanácsnál is az eddigi 5,6 milliárdról 7,5 milliárd 
forintra emelkedik meg a támogatás, ezzel az ágazat szereplői elégedettek, és 
nagyon köszönik. De mondhatnám a nemzeti költségvetésből finanszírozott 
baromfi-, illetve sertéságazatot érintő támogatásokat is, amelyekkel hiába a 
saját pénzünket, a saját költségvetésünkből finanszírozott összegeket adjuk, 
ezt szinte kizárólag állatjóléti jogcímen tudjuk fizetni, és itt új jogcímeket 
vezettünk be, az anyakocára gondolok, illetve a baromfinál is növeltük az 
állatjóléti támogatások összegét. Remélem, hogy az erőfeszítéseink előbb-
utóbb be fognak érni az állattenyésztés arányának a növekedését tekintve. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Zsigó Róbert államtitkár úrnak adok szót.  

Zsigó Róbert 

ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is köszöntöm önöket! 
Megpróbálok nem visszaélni a türelmükkel, hiszen vannak még napirendi 
pontjaik.  

Három ügyben kérte a miniszter úr, hogy egészítsem ki azt, amit ő 
mondott. Az egyik ez az ominózus WHO-jelentés, amely azt írta le, hogy a 
vörös húsok, illetve a szalonna rákkeltő lenne. Óvatosan fogalmazva annyit 
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akarok csak mondani, hogy ez egy komolytalan, szerintünk áltudományos 
kijelentés, amely, csak reménykedni tudunk, hogy nem üzleti érdekek miatt 
történt meg. De azt azért hozzátenném, és kérem is a bizottság segítségét – 
hiszen itt, azt gondolom, talán itt ebben egyetértés van –, mert komoly 
gazdasági károkat tud okozni Magyarországon, hogyha a fogyasztók ezt 
elhiszik. (Gőgös Zoltán: Ez biztos! – Közbeszólások.) Ebben az országban 
évszázadok óta fogyasztanak vörös húst az emberek, és még nem haltunk ki, 
ahogy itt a képviselők is mondták. A Vágóállat és Hús Terméktanács is 
elmondta, hogy egyébként az elmúlt esztendőkben a magyar sertéshús 
minősége javult. Nyilván természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy 
figyelembe kell venni a kiegyensúlyozott táplálkozást, de azt gondolom, hogy 
azok a hagyományok, amelyek Magyarországon megvannak a sertéstartásnál, 
a takarmányok minősége, azok ellenőrzése, azok kapcsán abban a tekintetben 
biztosak lehetünk, hogy a magyar sertéshús egészséges, és azt is hozzáteszem, 
hogy azért mégiscsak egy sertésstratégiát hajtunk végre, amelynek a keretében 
nőtt a sertésállomány. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy minél több család 
asztalára kerüljön egészséges magyar sertéshús.  

Volt egy másik kérdés, a miniszter úr beszélt itt róla, a mézellenőrzéssel 
kapcsolatban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal megkezdte a 
vizsgálatot, amelynek a keretén belül szúrópróbaszerűen fogunk tesztelni 
mézeket. Ha kimutatjuk a kínai, illetve a hamisított mézet, akkor ott nagyon 
komoly vizsgálatok következnek, hiszen ez egyébként eredethamisításnak, 
illetve a vásárlók megtévesztésének minősül, ez pedig nagyon komoly 
bírságot, illetve szankciót vonhat maga után, hiszen nemcsak maga a bírság 
összege az, ami a rendelkezésünkre áll a jogszabályok szerint, hanem a 
tevékenység felfüggesztése és egyéb dolgok is. Egyébként minden bejelentést 
komolyan veszünk, illetve kivizsgálunk, ez elsősorban a tisztességes piaci 
szereplők, a tisztességes vállalkozók, illetve tisztességes termelők érdeke.  

Csak egy mondatot szeretnék mondani az OMÉK-ról. Kónya Péter 
képviselő úr felvetésére annyit szeretnék mondani, amellett vagy kiegészítve 
azt, amit a miniszter úr mondott, hogy az OMÉK-ot kifejezetten úgy 
szerveztük meg, hogy a helyi termék éve programsorozattal kapcsolatban több 
mint 120 olyan helyi termelő jutott ingyenesen kiállításhoz, akik az OMÉK-on 
nemcsak kiállítani tudtak, hanem árusítani is. Éppen az volt a lényege, az 
egyik lényeges eleme az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállításnak és Vásárnak, hogy minél több helyi terméket, magyar terméket 
tudjunk bemutatni. Emellett azt is hozzá kell tenni, hogy a felmérések azt 
mutatják, hogy az elmúlt esztendőben nőtt az áruházak polcain lévő magyar 
termékek és magyar élelmiszerek aránya, és azt is el tudjuk mondani, hogy a 
magyar lakosság egyre nagyobb része keresi a magyar élelmiszereket. Azt 
reméljük, hogy az élelmiszeripari fejlesztési stratégiában rendelkezésre álló 
összegekből olyan technológiai fejlesztéseket tudunk végrehajtani, amelyek 
még vonzóbbá teszik a magyar élelmiszereket.  

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni a miniszter úr szavait. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottság tagjai és a szólásra 

jogosult képviselők körében még olyan kérdés, amelyre választ szeretnének 
kapni? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor megköszönöm az itt maradt 
és a miniszter úr felszólalását kiegészítő válaszoló államtitkárok segítségét is.  

Az 1. napirendi pontot lezárom.  
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Öt perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen.  
 

(Szünet: 11.15 – 11.21 óráig, 
Elnök: Font Sándor) 

 

Az állami földek privatizációja előkészítésének és 
végrehajtásának országgyűlési felügyeletét ellátó eseti 
bizottság létrehozásáról szóló H/6621. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

ELNÖK: Folytatjuk a bizottsági ülést. Rátérnénk a 2. napirendi pontra. 
Az állami földek privatizációja előkészítésének és végrehajtásának 
országgyűlési felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati 
javaslatot nyújtott be Gőgös Zoltán és több MSZP-s képviselőtársa. Megadom 
a szót az előterjesztőnek, Gőgös Zoltánnak.  

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon hosszan 
nem akarnám ezt a törvényjavaslatot indokolni, mindenki el tudta olvasni. A 
lényeg az, hogy elég nagy visszhangja van az állami földértékesítésnek, és 
amennyiben tényleg úgy van, ahogyan halljuk, hogy itt semmiféle hátsó 
szándék, semmiféle egyéb gondolat nincs, akkor akkor járna el korrektül a 
parlament többsége, hogyha az egyébként az általa vezetett eseti bizottság 
végigkövetné ennek a folyamatát. Van, sok ilyen példát tudnék mondani, volt 
ilyen, nem egészen ilyen téma volt, de a vörösiszapnak a párhuzamos 
vizsgálata mondjuk az eljárásokkal, ez egy hasonló dolog. Pontosan leírtuk, 
hogy hogyan gondoljuk. Még van rá idő, mert még nem indult el ez a folyamat, 
csak magának a jogszabálynak az elkészítésével, és azért ez egy féléves, 
nagyjából féléves procedúra lesz, ahogy én látom a mostani földtörvény 
szabályait. Erre lenne ez hivatott. Én azt kérem a képviselőtársaktól, hogy 
támogassák ennek a megtárgyalását és később meg az elfogadását.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelentkezések.) Magyar Zoltánnak 

adok szót. 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
A Jobbik részéről tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Mi is úgy gondoljuk, hogy 
egy olyan szintű folyamatról van szó, erről a 380 ezer hektárról jelenleg, ami a 
nemzeti vagyonnak egy nagyon markáns és fontos része, és ugyan teljes 
mértékben, elvi okokból és gyakorlati okokból is elutasítjuk a privatizációt, de 
ha egyszer már azt nem tudjuk megakadályozni, akkor szeretnénk a lehető 
legtöbb fronton részt venni ennek a folyamatnak az ellenőrzésében, és úgy 
gondolom, hogy erre ez egy jó eszköz lehet. Köszönöm.  

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

nagyon röviden szólnék. A benyújtott javaslatunk szerint ebben a bizonyos 
felállítandó eseti bizottságban a parlamenti erőviszonyoknak megfelelően 
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természetesen többségben lennének a kormányzó pártszövetség képviselői, ők 
adnák természetesen az elnökét is ennek a bizottságnak. Ha tényleg nincs 
semmi takargatnivaló, akkor, azt gondolom, az lenne a legjobb megoldás, 
hogyha valóban támogatnák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Földi László! 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Én nem nagyon szeretem ezeket a bizottságosdikat, hiszen 
van egy mezőgazdasági anyabizottságunk, annak a bizottságnak van több 
albizottsága, többek között az Ellenőrző albizottság az egyik albizottsága 
ennek a bizottságnak, tehát hogyha valamit ellenőrizni szeretnénk mint 
bizottság, akkor abba belefér az állami földekkel kapcsolatos ügy is. Én tehát 
nem tartom szükségesnek egy újabb bizottság, eseti bizottság felállítását, 
hiszen annak idején, amikor a bizottsági stratégiákat meghatároztuk, akkor 
azt mondtuk, hogy legyen Ellenőrző albizottsága ennek a bizottságnak, és ez a 
bizottság minden olyan területet tud ellenőrizni, amely a Mezőgazdasági 
bizottságnak a hatókörébe, hatáskörébe tartozik. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Kónya Péter! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót. Én is csak nagyon 

röviden szólnék. Én mindenképpen támogatom ezt a határozati javaslatot. Azt 
gondolom, hogy ha a kormánypárti képviselőknek és a kormánypártoknak 
valóban nincs itt félnivalója, akkor egy ilyen bizottság csak segítheti azt, hogy 
valóban tisztán menjenek végbe ezek a privatizációs ügyletek. Sajnos a sajtó és 
az előrejelzések is azt mutatják, hogy itt azért a mutyi elég intenzíven 
érvényesülhet. Hogyha nincs ilyen, akkor, azt gondolom, teljesen jó, hogyha 
lesz egy ilyen bizottság, ellenőrizzük, és akkor mindenkiről lehullhat az a lepel, 
ami egyébként most feketén rajta van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Magyar Zoltán alelnök urat kérem meg, hogy vezesse az ülést 

addig, amíg hozzászólóként részt tudok venni a vitában.  
 
(Az ülés vezetését Magyar Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Döntő 

mértékben Földi László felvetésével értek egyet. Az indítvány először is egy 
olyan kérdéskörben szeretne ellenőrző tevékenységet folytatni, ami még 
egyelőre nincs, lesz, és folyamatában lesz. A második rész, hogy egy olyan 
feltételezéssel élnek – most itt Kónya Péter is megismételte ezt –, amely eleve 
rosszhiszemű, hogy itt valami, hogy az ő szavát idézzem: mutyi fog történni. 
De kérdezem én, hogy miben. Mert ez nagyon jó hangzatosan, hogy a Fidesz 
mutyizik, s a többi, ez így jó, ez így egy mondatnak nagyon jó, csak én 
megkérdezem, hogy: és miben? Tehát mi lesz az a forgatókönyv, amiben 
valami gonoszság fog itt történni, amikor már sokszor átbeszélve, épp az 
Ellenőrző albizottságban is átbeszélve ezt a legnagyobb nyilvánosságot kérte, 
követelte a kormány, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és mindazok, 
akiknek valamilyen feladatuk lesz itt az árveréssel kapcsolatosan. Tehát ezt az 
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apróságot hogyha még megjegyeznék, hogy mi a félelmük, ha a „mutyi” szó 
jobban kifejtésre kerülne, akkor talán rávilágítanának arra, hogy mitől félnek. 
Hogy ki emeli magasabbra a táblát? Annyira tiszták a részvételi feltételek – ezt 
nyolc órán keresztül vitattuk a hétfői parlamenti ülésen (Győrffy Balázs: Csak 
nem volt ott a képviselő úr!) –, a részt vevő személyek feltételrendszere 
teljesen tisztázott (Dr. Legény Zsolt közbeszól.), a földterületek kiírása óriási 
látogatottság mellett az NFA honlapján teljesen tisztázott. Egyébként 
egyetlenegy felület maradt még, úgy érzem, elvarratlan, és a kormány, úgy 
tudom, ezzel már foglalkozik, ez a mintagazdaságok megnevezése és az 
őáltaluk bérelt földek el nem adása, ez az egyetlenegy felület, de ez tizednyi 
vagy századnyi hektármennyiség lesz a várható 350 ezer felkínált 
hektármennyiség mellett, minden más szabály és eljárási rend mindenki 
számára nyilvánvaló.  

Többen jelezték a hétfő esti vitában ellenzéki oldalról, de 
kormányoldalról is, hogy részt fognak venni szemlélőként vagy akár 
érintettként is, érdeklődőként az árverésen, tehát testközeli információt 
fognak arról hallani, hogy mi történik.  

Van még egy izgalmas része, de szerintem ennek a szabályai is 90-
95 százalékban tisztázódtak, ez a hitelfelvétel, ez az, amivel még egyelőre nem 
szembesültünk, hiszen csak az elmélet látott napvilágot, és nem tudjuk, hogy 
vajon az összes nyertes tud-e olyan feltételt biztosítani, amelyben jogosulttá 
válik az említett – úgy emlékszem, 300 millió forint a felső határ a tervezett 
1,95 százalékos kamat melletti – hitelnek, minden tekintetben szereplője lehet 
ennek a kedvezményes hitelprogramnak.  

Én nem látom olyan elemét ennek a rendszernek, amit menet közben 
úgymond vizsgálni kellene, mint amire az indítvány javaslatot tesz, de 
mindemellett lehet, hogy egyike vagyunk – én ezt nem néztem meg, de majd 
megnézhetjük – azon bizottságoknak a jelenlegi parlamenti bizottságok közül, 
ahol az Ellenőrző albizottságot ellenzéki vezeti. (Gőgös Zoltán: Nem.) Úgy 
tudom, hogy nem sok ilyen bizottság van még, nem sok… (Gőgös Zoltán: 
Elvileg mindenhol úgy kellene lennie!) Nem, rosszul emlékszik 
képviselőtársam – most a közbeszólására reagálok csak –, a házszabályi 
rendelkezés már nem teszi kötelezővé az ellenőrző albizottságok ellenzék által 
való vezetését 2014-től, de mi ezt továbbra is rábíztuk az ellenzékre, és az 
ellenzék elég szorgalmasan próbál is esetleg élni ezzel a lehetőségével, mint 
ahogy az elmúlt három hétben is tette. Nem látunk tehát olyan korlátot, amit a 
jelenlévő képviselők, ellenzéki képviselők az Ellenőrző albizottságban, netán, 
ha azt kívánják, a főbizottságban ne tudnának megtenni.  

Egyetlenegy apró momentum maradt még ennél a vizsgálatnál: az 
adatvédelmi információkhoz való hozzájutás. Éppen utaltam a várható 
hitelhez folyamodók hátterére, ez egy érzékeny kérdés, ezt egyik bank sem 
szereti az ügyfeleiről teljes mértékben kiszolgáltatni. Nem gondolnám, hogy 
olyan mélységbe kell nekünk is elmenni, hogy adatvédelmi akadályokba 
ütközzünk, én ezt nem tartanám helyesnek; akkor persze következik a 
nemzetbiztonsági szintű minősítés kérése az adott bizottsági tagoktól, s a 
többi, s a többi, de én ezt messze nem látom ilyen mélységű kérdésnek, hogy 
eddig el kellene jutni. Tehát ezt a területet tartsuk meg az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően, de az összes többi felület mindenki számára 
nyilvános, olyannyira, hogy ha még az Ellenőrző albizottság sem lenne – 
márpedig van ellenzék által vezetett Ellenőrző albizottság –, véleményem 
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szerint akkor is hozzáférnének a folyamatban szükséges adatokhoz. Tehát egy 
újbóli bizottság felállítását ez esetben nem látom szükségesnek.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Visszaadom a szót, illetve az ülés vezetésének lehetőségét az 

elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további kérdés, észrevétel 

van-e. (Jelzésre:) Igen, Kónya Péter! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Most nem 

akarok sem a Fideszre, sem az előző kormányzásra utalni, de azért azt 
gondolom, hogy mindegyikünknek vannak olyan élettapasztalatai, amelyek 
arról szólnak, hogy itt akár strómanokon keresztül, akár megfélemlítéssel, 
akár egyéb dolgokkal lehet egy-egy ilyen pályáztatást befolyásolni, és egészen 
más hatáskörrel tud részt venni akár egy országgyűlési képviselő is egy-egy 
ilyen pályáztatásnál vagy éppen versenytárgyalásnál, hogyha erre 
országgyűlési felhatalmazása van, ha erre egy külön bizottságot hozunk létre, 
mint hogyha valaki megfigyelőként vesz részt egy ilyen tárgyaláson. Én azt 
gondolom, hogy az a feladatunk, és minden képviselőnek kötelessége, én így 
gondolom, hogy a törvényesség betartását és betartatását megpróbáljuk 
elősegíteni, és hogyha egy ilyen bizottság elő tudja segíteni azt, hogy ezek a 
pályáztatások minél tisztábban zajlódjanak le, akkor ebben nekünk ezt meg 
kell tennünk, és segítenünk kell. És meggyőződésem az, hogy egy 
országgyűlési felhatalmazással rendelkező külön bizottság jóval nagyobb 
hatáskörrel tud ebben eljárni, és sokkal inkább a mélyére tud tekinteni 
azoknak a dolgoknak, amelyek sajnálatos módon ebben az országban zajlanak, 
nemcsak az önök kormányzása alatt, hanem ez visszavezethető elég messzire. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Én is úgy gondolom az érvek ellenére is, amelyek elhangzottak, hogy fel 
kellene állítani ezt a bizottságot. Az Ellenőrző albizottság elmúlt éves 
tapasztalata azt mondatja velem, hogy nem lesz rá alkalom, hogy ott 
mélységében foglalkozzunk ezzel, hiszen nem fognak eljönni a kormánypárti 
képviselők, az előző alkalom volt sajnos a kivétel, amikor egy normális 
ellenőrző albizottsági ülést tudtunk tartani, a főbizottság pedig arra sem volt 
alkalmas, hogy a kérdéskört egyáltalán megvitassuk, hiszen ez nem egy 
törvénymódosítás volt, hanem egyszerűen egy rendelettel megoldották ezt a 
kérdést. Így nehezen tudom elképzelni, hogy ha magát az állami földeladást 
nem beszéltük itt át a szakbizottság keretei között, akkor egyáltalán annak a 
részleteit, amikor majd esetleg személyekről, konkrét ügyekről, konkrét 
földrészletekről van szó, arra alkalmas lenne ez a bizottság, ilyen mélységében 
még én sem gondolom azt, hogy alkalmas lenne rá. Ezek mind azt mondatják 
velem továbbra is, hogy szükséges lenne ennek az eseti bizottságnak a 
felállítása, ahol esetleg ilyen mélységekig el tudunk menni. Ugyanis azt nem 
gondolom, hogy tömegesek lesznek országos szinten azok az esetek, amikor 
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törvénybe ütköző földprivatizációval találkoznánk, erre önök, pontosabban az 
önökhöz közel álló érdekeltségek nagyon okosan felkészültek, és azoknál a 
földterületeknél, ahol valóban fontos lesz számukra, hogy ők szerezzék meg, 
tehát nem a diribdarab földekre gondolok, hanem a komolyabb, zsírosabb 
falatokra, ott nem hiszem hogy törvénytelenség lesz, hanem egész egyszerűen 
a jelenlegi jogszabályokat betartva úgy fogják megszerezni ezeket a 
földterületeket. Tehát mondjuk büntető feljelentést biztosan nem fogunk 
tenni, de a szakmai és erkölcsi aggályainkat egy ilyen eseti bizottság keretében 
talán ki tudnánk fejteni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én ennek a 

napirendi pontnak a tárgyalásánál úgy érzem, hogy az ellenzéki képviselők 
nem bíznak a sajátjaikban, hiszen például a Jobbik felkérte a 
polgármestereket, az önkormányzati képviselőket, minden érintettet, hogy 
vegyen részt, mellesleg – szokásához híven – fizikai erőszakra is buzdította a 
kormányhivatalok elfoglalásához a Jobbik a sajátjait (Magyar Zoltán: Semmi 
ilyen nem volt!), tehát ha bíznak a saját embereikben, önkormányzati 
képviselőkben, a polgármesterekben, ahogy a felszólítás szól, a saját 
jogászaikban, akkor mitől tartanak? És ellenzéki képviselők országgyűlési 
igazolvánnyal vagy anélkül részt tudnak venni.  

Szerintem teljesen nem értik ezt a történetet, hiszen nem 
vevőkijelölésről van szó; lehetne vevőkijelölés is egyébként, lehetne, és akkor 
lehetne azon morfondírozni, hogy most mutyi vagy nem mutyi. Az önök 
emberei, az önök mögött lévő gazdálkodók is nyugodtan jelentkezhetnek, 
bárki pályázhat politikai hovatartozástól függetlenül – akkor mitől félnek? 
Nem bíznak a sajátjaikban? Nem bíznak azokban a jogászokban, akik 
egyébként a gazdálkodókat az árverésen képviselni fogják? Tételezzük már fel, 
hogy a jogászok törvénytisztelő emberek, és jól fogják képviselni akár a 
jobbikos, akár az MSZP-s, akár az egyéb gazdálkodóknak az érdekeit, és 
kötelességük ott lenni az árverésen. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak nagyon 

röviden, a személyes megszólíttatás miatt. Sem az „erőszak”, sem a 
„kormányhivatal elfoglalása” kifejezések nem szerepeltek egyetlenegy 
közleményünkben vagy felhívásunkban sem (Pócs János: De a fizikai erőszak 
szerepelt!), nem, erőszak nem szerepelt. Az szerepelt benne, hogy ha kell, 
akkor fizikailag is megpróbáljuk megakadályozni ezeket az árveréseket. (Pócs 
János: Fizikai erőszakkal szó szerint.) Nem, nem, de most ezt csak a 
jegyzőkönyv szerint… (Győrffy Balázs közbeszól.) Én fémjeleztem ezt a 
sajtótájékoztatót és közleményt, úgyhogy tudom, hogy mi hangzott el.  

A másik pedig az, hogy Pócs képviselőtársam szavai pontosan azt 
erősítik meg szerintem, hogy érdemes lenne ezt a bizottságot felállítani, mert 
ha semmiféle félnivalójuk, problémájuk nincsen, akkor legalább egy újabb 
fóruma lesz ez annak, hogy a kormány el tudja mondani, hogy mennyire 
helyes és jó lépés volt ez.  
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ELNÖK: Az erőszakmentességet azért a Jobbik nehezen tudja 
bemutatni Novák Előd tegnapelőtti fellépése után. (Magyar Zoltán: És most 
hogy jön ez ide?) Úgy jön ide, hogy a képviselő úr a frakció tagja, mi több, ha 
jól tudom, országos elnökségi tag ott a hierarchiában, kalapács-, vésőforgató 
nagymestere… (Pócs János: Meg ahogy az elnöki pulpitust elfoglalták a 
parlamentben!) Anno az elnöki pulpitus elfoglalása is hasonló erőszakos 
esemény volt, ilyen még a magyar parlamentben 1990 óta nem történt, amivel 
akkor a Jobbik próbálkozott. (Magyar Zoltán: Büszke is vagyok rá! – 
Derültség.) De akkor ne tagadjuk el, hogy erőszakot nem alkalmaz a Jobbik, 
akkor ne tagadja le, legyen rá büszke, ők képesek erőszakhoz is folyamodni. 
(Magyar Zoltán: Nem azt mondtam!) Rendben, nemzeti radikális pártok 
csinálnak ilyet, én látom a franciáknál is, borogatnak kamiont, meg a 
lengyeleknél lehegesztettek vasúti vagont, tehát ilyen egy nemzeti radikális 
párt, de akkor ne kezdjünk cukipárttá alakulni (Derültség.), amikor ilyenek 
vagyunk, radikálisok. (Magyar Zoltán: Ez óriási! Most ez hogy jön ide?) Ez a 
helyzet.  

Strómanokról beszélt Kónya képviselőtársam. Azért nem akarok itt 
részletesen belemenni, hogy miért nem lehet strómanokkal venni (Kónya 
Péter: Tudom, tegyek feljelentést!), ez ugyanaz, mint a mutyi, bemondom, 
aztán meg stróman, de azt a mögöttes tartalmat nem tudják kifejteni, mert 
nem vettek részt a függetlenek a nyolcórás vitában, meg is maradt nekik a 
nyolc percük, ahol elég komoly időt szakítottunk arra, hogy érzékeltessük, 
hogy miért nem lehet strómanokon keresztül működni ebben a rendszerben 
véleményünk szerint.  

Visszatérve Magyar Zoltán képviselőtársam felvetéséhez, hogy azért 
nem jó az Ellenőrző albizottság, mert esetleg oda nem jönnek el a 
kormánypárti képviselők, és akkor nem határozatképes, elnézést, akkor 
ugyanez megtörténhetne ennél az eseti bizottságnál is, tehát ez nem garancia, 
hogy akkor csináljunk eseti bizottságot, és oda biztos elmennek azok is, akik 
nem értenek egyet a bizottság működésével.  

Véleményem szerint maradjunk csak annál, hogy fölösleges szaporítani 
a bizottságok számát, elégséges álláspontunk szerint a már működő 
mezőgazdasági Ellenőrző albizottság.  

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 
az előterjesztőnek, Gőgös Zoltánnak adok szót.  

Gőgös Zoltán (MSZP) reflexiói 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én csak egy rövid megjegyzést tennék. Én 
azt gondolom, hogy általában az árverésekről beszélünk, itt a nagyobb 
probléma szerintem a kis területek pályázati úton történő eladásával lesz, ott 
rengeteg pályázó lesz, és általában egy-egy területnél egy nyertes. 
(Közbeszólások. – Derültség.) Ez egy fórumot adna annak is, hogy ha valaki… 
(Pócs János: Ez így szokott lenni.) Mert lesznek heten-nyolcan-tízen 
pályázók, akik egyébként már most azt mondják, hogy ezek a listák készek, de 
ezt bizonyítani most nyilván nem lehet, ott ugyanis könnyű manipulálni, azért 
valljuk be ezt a dolgot! Arra lenne jó, arra is jó lenne, hogy egy magasabb 
szintű parlamenti fórumot adjunk esetleg az ilyen típusú panaszok 
kivizsgálásának. Láttuk, hogy a pályázatoknál hogyan írtak alá ügyvédek 
bírálók helyett, ebből lett is büntetőügy. Az ördög nem alszik, csak ezért 
akartuk ezt csinálni. Látom, nincs ennek esélye, de erre is van persze nyilván 
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világos, értelmes magyarázat, lehet, hogy akkor mégis igazak azok a listák. 
(Magyar Zoltán: Persze hogy igazak!) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem 
jelentkezik.), szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja a H/6621. számú 
indítványt. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
A bizottság nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló T/6752. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra. A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat került benyújtásra a 6752. számon Gőgös Zoltán és további 
MSZP-s képviselőtársai részéről. Ismét megadom a szót az előterjesztő 
nevében Gőgös Zoltánnak.  

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Nagyon röviden szólnék, hiszen 
mindenki ismeri a földtörvényt. Az önkormányzatoknak lehetősége van földet 
vásárolni, de esélye nincs, tehát valljuk be, hogy a mostani sorrendiség miatt 
ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen – ez most nemcsak állami földekre 
vonatkozik, hanem általában a környezetükben lévő földeladásokra is. Mi azt 
gondoljuk, hogy a közösségi tulajdon védelme, a nem kívánatos befektetők 
elleni fellépés egyik eszköze lehet, hogyha az állam mellett vagy az állam után 
rögtön, mert ez arról szól, az önkormányzatok megkapják az elővásárlási 
jogot, nyilván aki tud, él vele, aki nem, nem. Ezt indokolja az is, hogy nem 
nagyon marad állami szántóterület szociális, egyéb ügyekre, ugyan ezt 
mindenki mondja, de aki látja itt a folyamatot, az pontosan tudja, hogy ez nem 
fog megmaradni. Mi ezt szeretnénk. Nyilván minden önkormányzatnak 
érdeke, hogy egy ilyen módosítás legyen, ebből senkinek nem lesz hátránya. 
Én azt gondolom, hogy a helyi erők, azok, akiket megválasztanak ott helyben, 
a faluban, egyéb helyen, pontosan tudják, hogy mikor élnének ilyen 
lehetőséggel, nyilván hasonló feltételekkel, hitelfeltételekkel, mint amelyek 
most biztosításra kerülnek. Köszönöm, ennyi lenne.  

 
ELNÖK: Van-e hozzászólás, kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar 

Zoltán! 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ismerve a történet 
veszélyeit is, ennek ellenére támogatjuk a dolgot a megváltozott körülmények 
között, miatt, márpedig itt arra gondolunk, hogy ha az önkormányzatoknak 
mondjuk szociális ügyekben felmerül földigénye, akkor a jövőben ez 
ellehetetlenül, hiszen eladják azokat az állami földeket, amelyekből ezt az 
igényt ki lehetne elégíteni. Ezen megváltozott körülmények miatt tudjuk tehát 
támogatni ezt a módosítást.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Legény Zsolt! 



 48 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egy tényleg nagyon 

rövid mondat. Ha és amennyiben ezt a törvényjavaslatot átengedi a bizottság, 
aztán majd természetesen a Ház is, akkor csupán megnyílik egy lehetőség az 
önkormányzatok számára. Azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget pedig, ha 
lehet, akkor adjuk meg nekik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Magyar Zoltánnak adom át az ülés vezetését, hogy 

hozzászólhassak. 
 

(Az ülés vezetését Magyar Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Nem 

támogatjuk a javaslatot, ezt már részben a nyolcórás parlamenti vitában is 
megemlítettük. Tisztázzunk néhány kérdést!  

Megpróbáltuk megnézni, és nem látunk Európában olyan helyzetet, 
ahol önkormányzat ilyen magas privilégiumot kapna, ahol egyáltalán létezik 
elővásárlási vagy ilyen sorrend, mindenhol az állam van, aki ilyennel élt, 
Franciaország például, ott csak az állam van, és utána nincsenek közösségi 
tulajdonlási lehetőségek. Magyarországon megnyitottuk az önkormányzatok 
számára a vásárlási lehetőséget – voltak, akik éltek vele, nem sokan – pont 
arra a célra, amiről itt említést tettek. Az NFA adatai alapján egy évben 1,5-
2 milliárd forintot fordított eddig földvásárlásra, elővásárlási jogával élve, 
nekünk óriási kérdés, hogy léteznek-e olyan önkormányzatok, amelyek a 
gazdálkodásuk mellett még erre is tudnának (Gőgös Zoltán: Hitelből?) 
energiát, pénzügyi eszközt rendelkezésre bocsátani.  

Megjegyezzük, hogy ugyan vannak pontok, amelyekben mi is szívesen 
látnánk a földforgalmi törvény módosítását, az kétharmados, az EU 
megtámadta, tehát áll minden, addig érdemi vita nem lesz, amíg az EU-val 
dűlőre nem jutunk, hogy mit fogadnának be, és mit nem, addig ez nem kerül 
megnyitásra, de valószínű, hogy ha netán egy ilyen megnyílna, akkor 
módosítani kellene a kétharmados földforgalmi törvényt, hogy a különféle 
joghatóságok szerepe hogyan alakulna akkor, hogyha szereplőként belépne az 
önkormányzat is a rendszerbe, és megjegyezzük, hogy az egész logika egy 
olyan szereplőt hozna be az indítvány szerint, amely igazából nem földműves 
földhasználó szereplő, és nem látjuk helyesnek, hogy az államon kívül más 
ilyen legyen, mindenki más viszont földműves szereplője a rendszernek, 
maximum bérlő szereplője. Egy teljesen új és idegen elem lépne be a sorba, 
teljesen újra kellene gondolni a földforgalmi törvény logikáját is, ami 
mostanában nem kerül megnyitásra. Nem tartjuk tárgysorozatba vételre 
alkalmasnak az indítványt.  

 
ELNÖK: Visszaadom a szót az elnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

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

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az előterjesztőnek adok viszonválaszra 
lehetőséget.  
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Gőgös Zoltán (MSZP) reflexiói 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem lep meg a válasz, de a helyzet 
alapvetően megváltozott, én azt gondolom, vagy megváltozik azzal, hogy az 
államnak nem marad érdemi szabályozó eszköze, ezért lenne fontos, hogy egy 
másik közösségi tulajdon alakuljon ki, alakulhasson ki ezen a területen, 
amennyiben erre igény van. Engem nem győzött meg, elnök úr, hogy ez nem 
jó, de a döntés nyilván a többség kezében van.  

Határozathozatal 

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki az imént említett T/6752. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét javasolja? (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki az, 
aki nem javasolja ezt, nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) Ez 6 nem. 
Bizottságunk nem vette tárgysorozatba.  

A feleslegessé vált élelmiszerek hasznosításáról szóló 
H/6797. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 4. napirendi ponthoz érkeztünk. A feleslegessé vált élelmiszerek 
hasznosításáról szóló határozati javaslat H/6797. számon került 
előterjesztésre, ez Szabó Szabolcs és Kónya Péter indítványa. Kónya Péternek 
mint előterjesztőnek adok szót.  

Kónya Péter (független) szóbeli kiegészítése 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Gondolom, 
tisztelt képviselőtársaim emlékeznek rá, hogy az előző bizottsági ülésen 
hasonló témakörben tárgyaltunk egy előterjesztést, amely az élelmiszer-
pazarlás visszaszorításáról szóló előterjesztés, Szabó Szabolcs képviselőtársam 
indítványa volt. Miután ő nem tudott részt venni azon a bizottsági ülésen, 
ezért én próbáltam érvelni az előterjesztés fontossága és támogatása mellett. 
Megértő fülekre találva, az elnök úr által és kormánypárti képviselőtársaim 
által elmondott érvekre úgy döntöttünk, hogy egy kompromisszumos 
javaslatot kívánunk beterjeszteni most már közös indítványként, amelyben 
figyelembe vettük azokat a kifogásokat, amelyeket az eredeti előterjesztés 
kapcsán elmondtak.  

Miután mindenki úgy nyilatkozott itt a bizottságban, hogy egyébként 
elvileg támogatnák ezt, és fontosnak tartják, hogy ebben valóban szülessen 
valamiféle jogi szabályozás, és elinduljon ez az irányvonal, ezeket figyelembe 
véve átfogalmaztuk, és közös beterjesztésként terjesztettük elő ezt a javaslatot. 
Én azt gondolom, nincs akadálya annak, hogy kormánypárti képviselőtársaim 
is támogassák, és kérjék azt, hogy egyébként a Fidesz- és a KDNP-frakció is 
támogassa a parlamentben ezt a határozati javaslatot. Úgyhogy én azt kérem, 
hogy támogassák, hiszen minden egyes olyan érvet figyelembe vettem, amikor 
a módosított indítványt beadtuk, amely a kormánypárti képviselők részéről 
elhangzott. Köszönöm.  

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

jelentkezik. – Magyar Zoltánra nézve:) Hozzá szeretnék szólni képviselőként.  
 
(Az ülés vezetését Magyar Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Akkor megadom a lehetőséget, elnök úr.  

Hozzászólások 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 
Nagyon rafinált az a mondat, hogy minden érvelést figyelembe vettünk, és 
ezért módosított verzióban terjesztettük be. Szeretném jelezni, hogy egyiket 
sem vették figyelembe, pontosabban az összes kritika, amely az indítvány 
legnagyobb gátja, hogy egy lejárathoz közeli vagy már lejárt szavatosságú 
élelmiszer kikerülhet-e egyáltalán közfogyasztásra rászoruló szervezetek és 
alanyok részére, ami az egész indítványnak egy kulcskérdése, ezt most úgy 
oldotta meg a beterjesztő, hogy az első verzióban tételesen megfogalmazta a 
3. §-ban négy pontban, hogy ezt ő hogyan gondolja, most pedig ezt kiveszi, 
tehát ezek a direkt indítványok már nincsenek benne, amelyek közvetlenül 
megalapozták a támadhatóságot, hanem azt mondja, hogy ezt az egész 
kérdéskört a kormány vizsgálja meg, és nézze meg, hogy ezt akkor hogyan kell 
megoldani, azt, ami egyébként alapvetően lehetetlen egyelőre, nem látunk 
erre megoldást. Tehát a képviselői beterjesztés kikerülte a leginkább súlyos 
kérdéskört, amire egyébként Európában még senki nem talált nagyon 
megoldást, nem mi nem találunk, hanem maguk a civil szervezetek, a karitatív 
szervezetek, amelyek tényleg élesen ezzel foglalkoznak, sem tudnak a 
képviselők helyében, helyett sem olyan javaslatot tenni, hogy a lejárathoz 
közeli élelmiszerek átadása után ki viseli a felelősséget annak szavatosságáért, 
netán az egészségügyi károsodás bekövetkeztekor a felelősséget, hogy ilyenkor 
az ellátandó személyekkel mi történjen, miközben az élelmiszerpiacon jelen 
lévő élelmiszer-termelők pedig száz szabály által kötöttek, hogy milyen 
szigorúan hozhatnak csak forgalomba élelmiszert, és súlyos büntetésekre 
kerül sor, ha ott dátumhamisítás, átcsomagolás vagy bármi történik, itt pedig 
lenne egy iparosított rendszer, ahova a lejárt szavatosságú élelmiszereket 
egyszerűen csak be lehetne úgymond önteni, és ezt egy fogyasztói felület, egy 
sajnálatos módon rászoruló fogyasztói felület – és ebben értettünk egyet, a 
rászorultság kérdése nem vitatható –, ők lennének azok, akik ezeket a 
termékeket elfogyasztják. 

Mi ezzel az egész koncepcióval kapcsolatban mondtuk, hogy ennek 
nagyon komoly kritikai kérdései vannak. Mondom: az indítvány annyiban 
különbözik a múltkoritól, hogy a 3. §-on belül négy pontban felsorolt eljárási 
rendet, amely véleményünk szerint ezt a kérdést már eleve nem tette 
befogadhatóvá, azt most kihagyják, és azt mondják, hogy a kormány vizsgálja 
meg, hogy ez a súlyos probléma hogyan oldható meg, amire egyelőre nem 
találunk megoldást, nem mi itt, a bizottság, és nem a kormány, hanem az ezzel 
foglalkozó, nagyon nagy tapasztalattal rendelkező karitatív szervezetek sem 
tudtak még egy érdemi javaslatot megtenni a kormány felé az előbb 
boncolgatott kérdésekre.  

 
ELNÖK: Visszaadom a lehetőséget az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a képviselők részéről van-

e még hozzászólás, kérdés. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor az 
előterjesztőnek adok viszonválaszra lehetőséget.  
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Kónya Péter (független) reflexiói 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Szóval azért 
tisztázzuk: ha van egy felmerülő probléma, amely egyébként akár 
össztársadalmi érdek is lehet, akkor a kormánynak kutya kötelessége, hogy 
ezen gondolkodjon, és megoldja. Ez a határozati javaslat pontosan arról szól, 
hogy van hat hónapja a kormánynak, hogy adott esetben szakmai fórumokat 
tartson, gyűjtse össze az érintett társadalmi szervezeteket, civil szervezeteket, 
szakembereket, és igenis közös gondolkodásra akarjuk rákényszeríteni a 
kormányt ezzel a határozati javaslattal, hogy ebben tegyen lépéseket, ugyanis 
ez egy olyan probléma, amit csak azért elodázni, merthogy eddig nem született 
rá jó megoldás, nem szabad. Megértettük azokat az érveket, igen, én is 
egyetértek vele, hogy ez egy kényes kérdés, de attól, hogy kényes kérdés, nem 
kell az asztal alá söpörni. Arra ad felhatalmazást ez a határozati javaslat, hogy 
igenis a kormánynak kutya kötelessége legyen hat hónapon belül kitalálni azt, 
hogy erre milyen megoldást lehet találni. Ha egyébként a szakmai szervezetek 
és minden szakmai szervezet azt mondja, hogy erről nem lehet normális 
döntést hozni, akkor nem lehet normális döntést hozni, de szerintünk van 
olyan megoldás, amely a feleslegessé vált élelmiszereknek nem a 
megsemmisítése felé viszi ezt az ügyet. Nyilván szabályozni kell, és mi is azt 
mondjuk, hogy szabályozott keretek között és szabályozott formában, de 
lépjünk valamit, mert egyszerűen az is nonszensz, hogy embereket éheznek 
Magyarországon, közben meg egyébként élelmiszerek tonnáit, ezer tonnáit 
semmisítik meg Magyarországon, miközben valamilyen módon oda lehetne 
adni a rászorulóknak. Ebben kellene valami megoldást lépni.  

Ez a határozati javaslat erről szól, a kormányt gyakorlatilag kizárólag 
arra kötelezi, hogy keressen valami megoldást. Ez nem azt jelenti egyébként, 
hogy minden lejárt szavatosságú élelmiszert utána át kell adni, de találjanak 
valami szabályozást, hogy igenis legyen erre valamiféle szabályozott 
körülmény, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeket át lehet adni, átadják. 
Nyilván vannak gyorsan romló élelmiszerek, amelyeket nem lehet átadni, de 
vannak olyan élelmiszerek, amelyeket egyébként a lejárt szavatosság után 
vagy a szavatosság lejárta előtt még oda lehet adni a rászorulóknak. Erre 
dolgozzon ki jogszabályt a kormány, erről szól ez a határozati javaslat, és 
segítsük ezzel a rászorulókat, és ne arról szóljon, hogy megy a kukába, meg 
megsemmisítésre kerül az élelmiszer. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A kormány ettől a határozattervezettől függetlenül dolgozik 

valami hasonlón, ezt szeretném most megjegyezni. Először is nemzetközi 
felületen, az agrárminiszterek tanácsa ülésén Fazekas Sándor külön erről a 
témakörről kezdeményezett már két éve egy magas szintű tárgyalást, ez azóta 
tart. A V4-eken belül külön munkacsoport alakult ebben a kérdéskörben, hogy 
tisztázzuk, hogy máshol, más országokban van-e valami épkézláb ötlet és 
megoldás a tényleg kellemetlen helyzetre, hogy kidobunk élelmiszert, mert 
lejárt a határideje, és ettől a kezdeményezéstől függetlenül Svédország és 
Hollandia is előállt egy önálló javaslattal 2014 májusában, kizárólag az 
élelmiszer-hulladék és az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében egy 
szakértői konferenciával, aminek mi magyar részről azonnal a tagjai lettünk. 
Ez tehát a nemzetközi kitekintés, hogy nézzük már meg, hogy mások 
egyáltalán mit tudtak kitalálni ilyen kérdéskörben.  
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Ezen felül idehaza az FM 2014 májusában a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettel egy közös együttműködést alakított ki, amelyben vendéglátói 
szakemberek, karitatív szervezetek, kutatási munkacsoportok elkezdtek 
foglalkozni ezzel a témával. Ennek a felülete tehát működik, függetlenül ettől a 
határozati javaslattól, amelynek kapcsán a múltkor is kifejeztük, hogy értjük a 
jó szándék kérdését, de a kormányt egy olyan feladatra kényszeríteni, 
amelynek nincs a nemzetközi tapasztalat szerint senki általi megoldása, 
eközben mind nemzetközi, mind hazai szinten ezzel a kérdéssel, mint 
említettem, bevont érintettekkel és kutatói szinten foglalkozik, hogy egy 
határozati javaslat ezt még egyszer a kormány felelőssége tárgykörébe vigye, 
annak nem látjuk értelmét, hiszen a kormány ez ügyben e nélkül a határozati 
javaslat nélkül is teszi a dolgát.  

(Jelzésre:) Kónya Péter! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót. Elnök úr, ezt megértem, 

ugyanakkor arra vagyunk büszkék, hogy a magyar nép milyen kreatív. Ha 
nincs erre nemzetközi megoldás, találjunk mi magyarok erre egy megoldást, 
amit utána átvesznek akár nemzetközileg is! Az pedig, hogy valamivel 
foglalkoznak, azt mi is tudjuk, hogy ez egy kényes kérdés, egy nehéz probléma, 
pont ezért marha egyszerű ezt elmaszatolni, és azt mondani, hogy igen, 
tartunk egy-egy fórumot, tartunk egy-egy konferenciát, csak éppen ettől nem 
születik megoldás. Ez a határozati javaslat meg pont arról szól, hogy 
belekényszerítsük, igenis belekényszerítsük a kormányt, hogy találjon 
valamiféle megoldást. Ha akar találni, úgyis tud találni. Erről szól. Ezért 
kérem, hogy támogassák. Mert ebből megint csak maszatolás lesz, és az lesz a 
végeredmény, hogy öt évig megint nem történik semmi ebben az ügyben. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Lehet, hogy ön szerint a kormány maszatol (Kónya Péter 

közbeszól.), de ne soroljuk ebbe a körbe azokat a szervezeteket, amelyek a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület felületén ebben a programban részt 
vesznek, én csak ezt szeretném kérni. Higgyék el, hogy nem csak a kormány, a 
civilek is dolgoznak ezen a kérdésen!  

Határozathozatal 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincsen, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a H/6797. számú indítványt? Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 támogató van. Ki az, aki 
tartózkodik ennek az indítványnak a támogatásánál? (Szavazás.) Mindenki 
más, 7 tartózkodást számoltunk össze. A bizottság nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt.  

A 4. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Az 5. napirendi pont, az egyebek következik. Nincs konkrét időpont, de 
– ahogy már a miniszter úr meghallgatásakor is szóba került – több 
bennünket, a Mezőgazdasági bizottságot érintő indítvány került benyújtásra, 
tehát a jövő héten nem, de a rákövetkező héten bizonyára ülést fogunk tartani 
ezekben a kérdésekben.  

Másnak van-e az egyebekben közölnivalója? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs.  
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Az egyebeket lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 4 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Magyar Zoltán  
a bizottság alelnöke 
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