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Napirendi javaslat  

 

1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 
az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön 
való felhasználásának korlátozása, illetve megtiltására biztosított 
lehetőség tekintetében történő módosításáról [COM (2015) 177; 
2015/0093 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 
 

2. Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9299. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. Az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről szóló beszámoló (B/8386. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)   

 

4. Tájékoztató az élelmiszerpazarlás és -veszteség csökkentése érdekében 
tett lépésekről  
Előadók:  
Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-
felügyeletért felelős államtitkára  
Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke  
 

5. Az élelmiszer pazarlás megszűntetéséről szóló határozati javaslat 
(H/9103. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Varju László, Dr. Vadai Ágnes és Dr. Oláh Lajos 
(független) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. A fel nem használt élelmiszerek adományozásáról szóló határozati 
javaslat (H/9163. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

7. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dankó Béla (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) 
Zsigó Róbert államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Kőrösi Levente főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Cseh Balázs elnök (Magyar Élelmiszerbank Egyesület)  
Szabó Timea (független)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet képviselőtársaim a 
szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki 
az, aki elfogadja, hogy ezek szerint haladjunk a napirendtervezet alapján? Aki 
ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes, több bizottsági tagunk jelezte, hogy 
pár perc késéssel, de megérkezik.  

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára 
a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 
területükön való felhasználásának korlátozása, illetve 
megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő 
módosításáról [COM (2015) 177; 2015/0093 (COD)] 
(Bizottsági vélemény kialakítása) 

Elnöki bevezető 

A napirend alapján az 1. napirendi pontunk az egyeztetési eljárás - az 
Európai Parlament és Tanács rendelete a 1829/2003/EK számon, amely 
igazából a genetikailag módosított élelmiszerek, termékek forgalmazásáról, 
tiltásáról, annak előterjesztéséről és annak vitájáról szól, és bizottságunk 
véleményt szeretne ebben kialakítani a házszabályi rendelkezés 140. § (4) 
bekezdése alapján. E napirendi pont kapcsán Nagy István államtitkár urat 
kérem meg, hogy röviden terjessze majd elő munkatársával, hogy mi is történt 
ebben a folyamatban.  

Közismert, hogy 2002, 2006, majd az utána következő időszak az, 
amikor Magyarországon élesen ellenáll annak az általános szabálynak, hogy 
márpedig genetikailag módosított növényeket köztermesztésbe lehet vonni, és 
ez ellen úgymond a tagország nem tehet semmit. Ennek mint élharcosai 
2006-ban még ellenzékből kezdeményeztük, hogy ez még sincs rendjén, és az 
akkori miniszter úr - Gráf Józsefről beszélek - az utolsó pillanatban elfogadta 
az álláspontunkat egy országos konferencia keretében, amelynek a 
következtében korlátozásra, gyakorlatilag tiltásra került a magyarországi 
köztermesztés a genetikailag módosított növények esetében. Majd ezt az EU 
előtt kétharmados többséggel többször meg kellett védenünk, ami sikerült. 
Aztán a tavalyi év egy áttörés volt, amikor már jogszabályi lehetőség volt arra, 
hogy az egyes tagországok maguk döntsenek arról jogszabályi környezetben, 
hogy mi a véleményünk, engedélyezik, korlátosan engedélyezik vagy abszolút 
nem engedélyezik a köztermesztést ezeknél a növényfajtáknál. Mi a tiltást 
választottuk, és Európában elsőként hoztunk olyan jogszabályt, amely ezt a 
tiltást vezette be, de rögtön jeleztük, hogy tovább szeretnénk menni, és több 
ország is jelezte ezt, amennyiben véleményünk szerint a forgalmazással 
kapcsolatosan is ki kell alakítani a nemzetállamok döntési jogkeretét akár a 
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tiltásig elmenőleg. Itt a takarmányozás és netán az élelmiszerek kapcsán is 
nekünk drákóibb ennél az elképzelésünk, tiszta agrárkörnyezetben tiszta 
élelmiszert szeretnénk termelni, ez Magyarország fő üzenete. 

Itt adom meg akkor a szót Nagy István államtitkár úrnak, hogy 
elmondja, hol tart most az Európai Unió térfelén a vita.  

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Elnök úr, engedje meg, hogy átadjam a szót a munkatársamnak, aki a 
szakfőosztályt képviseli, ő szeretne erről tájékoztatást adni önöknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy bemutatkozással legyen szíves majd 

kezdeni, és már folytathatjuk is.  

Kőrösi Levente szóbeli kiegészítése 

KŐRÖSI LEVENTE főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kőrösi Levente, a 
természetmegőrzési főosztály főosztályvezető-helyettese vagyok. Ahogy az 
elnök úr a bevezetőjében is említette, egy nagyon nagy siker volt a tavalyi 
évben, hogy az Európai Unió elfogadta azt a jogszabály-módosítást, amely 
lehetővé tette, hogy a tagállamok saját hatáskörben döntsenek a GMO-k 
köztermesztéséről, és ahogy az elhangzott, Magyarország elsőként élt ezzel a 
lehetőséggel, ami biztosítja azt, hogy hazánkban GMO-t a jövőben se lehessen 
termeszteni.  

A köztermesztés csak ez egyik oldala a dolognak, az élelmiszerek és a 
takarmányok kapcsán is uniós hatáskörben van ezeknek a GMO-knak az 
engedélyezése, mégpedig az 1829/2003/EK rendelet az, amely az 
engedélyezés szabályait meghatározza. Eddig közel 60 olyan génmódosított 
növényt engedélyeztek élelmiszer- és takarmánycélra, amelyeket az Európai 
Unióban ilyen célra fel lehet használni. A Juncker-bizottság a hivatalba 
lépésével a munkaprogramjában célként tűzte ki, hogy meg kívánja reformálni 
a GMO-k engedélyezésére vonatkozó rendszert, ezt a szabályozó rendszert, és 
ennek keretében nyújtott be egy javaslatot ennek a 1829/2003/EK 
rendeletnek a módosítására, amely a köztermesztéshez hasonlóan lehetővé 
tenné a tagállamok számára, hogy a GM élelmiszerek és takarmányok 
felhasználását tilthassák a saját területükön. (Megérkezik Pócs János.) 

Jelenleg is van korlátozott lehetőség arra, hogy a tagállamok tiltsák 
ezeknek a GMO-knak a takarmány-, illetve élelmiszercélú felhasználását, csak 
ehhez tudományos vizsgálatokra és új tudományos eredményekre van 
szükség, ami közel 60 növénynél gyakorlatilag elképzelhetetlen, tehát azt kell 
bizonyítaniuk a tagállamoknak, hogy új olyan tudományos eredményeik 
vannak, amelyek igazolják, hogy ezek károsak a környezetre vagy az emberi 
egészségre. Éppen ezért felmerült a társadalom, illetve a tagállamok részéről 
az az igény, hogy hasonlóan a köztermesztéshez legyen lehetőség arra a 
takarmányok és az élelmiszerek esetén is, hogy a tagállamok maguk 
dönthessenek ezeknek a felhasználásáról.  

A Bizottság meghallotta ezt a hívó szót, és tavaly április 22-én előállt 
ezzel a javaslatával, amely ezt lehetővé tenné a már engedélyezett GMO-k 
esetében. Ugyanakkor ez a javaslat a jelenlegi formájában nem kellően 
kidolgozott, tehát például nem határozza meg, hogy mit ért felhasználás alatt, 
ezt jelenleg a tagállamokra bízza, hogy döntsenek arról, hogy mit értenek 
felhasználás alatt. Tehát jelenleg nem tudjuk, hogy ez ott a forgalmazást, a 
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feldolgozást, a felhasználást, a raktározást, behozatalt jelenti. Ugyanakkor ez a 
jelenlegi javaslat nem sorolja fel azokat az indokokat, amelyek alapján a 
tagállamoknak lehetőségük lenne tiltani ezeknek a felhasználását, ami 
jogbiztonság szempontjából kérdéseket vet fel. 

Ugyanakkor az élelmiszer-, takarmányforgalmazás, -felhasználás az 
EU-ban teljesen más terület, mint a köztermesztés, hiszen a köztermesztés egy 
adott tagállam területén történik, amit viszonylag könnyű tagállami szinten 
tiltani, miközben az áruk szabad áramlása mellett ezeknek az áruknak a 
forgalmazását, felhasználását tiltani egy egészen más kérdés. 

Természetesen Magyarország támogatja ezt a javaslatot 
általánosságban, üdvözöltük ezt a javaslatot, hiszen minden olyan lehetőséget 
támogatunk, ami egy tagállami döntési lehetőséget ad nekünk arra, hogy a 
GMO-kat tilthassuk. De ugyanakkor az a véleményünk - a többi tagállamhoz 
hasonlóan, akik szintén aggályuknak adtak hangot -, hogy ez a javaslat a 
jelenlegi formájában nem kellően kidolgozott és nagyon sok kérdésre nem ad 
választ. Tehát nagyon sokat kell még ezen dolgozni ahhoz, hogy egy jogilag is 
védhető eszköz legyen a kezünkben ezeknek a GMO-knak a tiltásához. 

Természetesen minden fórumon biztosítottuk mind a Bizottságot, mind 
az elnökséget arról, hogy Magyarország konstruktívan kíván részt venni ebben 
a vitában, és kívánjuk segíteni az elnökségnek, illetve a Bizottságnak a 
munkáját, annak érdekében, hogy a végén egy olyan lehetőség álljon 
rendelkezésünkre, amit valójában és valóban tudunk használni. A javaslat 
tárgyalása tavaly július 13-án kezdődött, amikor ezt a javaslatot a Bizottság 
bemutatta a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén, és ahogy említettem, 
itt a tagállamok döntő többsége kérdéseket vetett fel, illetve egyes aggályainak 
adott hangot. Az Európai Parlament is tárgyalta ezt a javaslatot, és az 2015. 
október 28-ai plenáris ülésén nagy arányban elutasította. 

Ezt követően 2015 decemberében az Európai Unió Tanácsának Jogi 
Szolgálata egy elemzést tett közzé, ami szintén azt mutatja, hogy ez a javaslat a 
jelenlegi formájában nem biztos, hogy összeegyeztethető a belső piaci, illetve a 
WTO-s szabályokkal. Ettől függetlenül a Bizottság jelezte, hogy nem vonja 
vissza a javaslatot, tovább kíván dolgozni a tagállamokkal a megfelelő 
megoldás megtalálása érdekében. Ha azt nézzük, hogy a köztermesztési 
javaslat esetében a tárgyalások több mint négy évig, négy és fél évig folytak, 
mire végül egy mindenki számára elfogadható megoldás született, bízunk 
abban, hogy ez egy ilyen kiindulási alap, kiindulási alapnak egy jó javaslat, és 
amennyiben a többi tagállam is konstruktívan áll hozzá, akkor a végén egy 
megfelelő jogszabályt tudunk elfogadni, amit a többség támogat. 

Jelenleg itt tartanak a tárgyalások. Pillanatnyilag a holland elnökség 
nem vette fel ezt a javaslatot a napirendjére, tehát nincsen információnk arról, 
hogy hogyan fog ennek a tárgyalása folytatódni, de a javaslat még az asztalon 
van, a Bizottság szeretné ezt továbbvinni a tagállamokkal. Jelenleg itt tartunk, 
reméljük, hogy a következő elnökségek fognak erről a javaslatról tárgyalni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak van-e kérdésük, 

véleményük? Magyar Zoltán alelnök úr! 
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Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Számomra most nem lett egészen világos, hogy akkor most nekünk ezt miért 
kell feltétlenül tárgyalnunk, de ha erre választ kapnék, azt megköszönném.  

 
ELNÖK: Házszabály. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jó, értem én, csak 

gyakorlatilag most azt sem tudjuk, hogy ez a jogszabály milyen formában fog 
végül is majd az Európa Parlament elé kerülni, illetve milyen hazai 
következményei lesznek ennek. De természetesen a Jobbik, ahogy eddig is, 
most is minden olyan törekvést támogat, ami a GMO-mentességünket 
igyekszik fenntartani, megőrizni. Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy a 
tavalyi módosítás, amiről most is szó esett, azért messze nem annyira pozitív 
és előremutató, mint amit a kormányzati kommunikáció tartalmaz, tehát én 
nem érzem ettől biztonságban magunkat, hogy ezt az eljárást minden 
növényfajtánál majd végig kell játszani és kvázi a tagországnak kell 
bizonyítania, hogy számára ez miért lenne káros. Én egy teljesen fordított 
logikát tartanék elképzelhetőnek és biztonságosnak, ettől függetlenül 
megszavaztuk. 

Felhívnám a figyelmet arra is, két kitekintés a TTIP-val kapcsolatban: 
azt hallottuk az amerikai nagykövet asszonytól, ha jól rémlik, hogy Orbán 
Viktor az egyik legnagyobb támogatója lesz a TTIP-nak az Európai Unióban. 
Ezt mindenképpen aggályosnak tartom, ha így van, hiszen az a GMO elleni 
küzdelmet gyakorlatilag lenullázza és lehetetlenné fogja tenni. 

A másik aggályom pedig az, hogy a hazai helyes GMO-s 
kommunikációval ellentétben a fideszes EP-képviselők rendre az ügy ellen 
szavaznak és azt gyengítik, ami lehet, hogy csak valamiféle belső mellébeszélés 
itt önök között, de jó lenne, ha tisztázva lenne. Például a már említett október 
28-ai európai parlamenti plenáris ülésen született döntésről szeretnék csak 
nagyon röviden szót ejteni. Volt egy módosító indítvány, ami úgy szólt, hogy 
ne tegyen javaslatot, mármint a Bizottság, semmilyen olyan új termék 
forgalomba hozatalának engedélyezésére, amely géntechnológiával módosított 
szervezetet tartalmaz, abból áll vagy abból állították elő, és hogy ne újítson 
meg semmilyen régi engedélyt, amíg az új javaslatból megállapodás nem 
születik. 

Szerintem ez egy elég egyértelmű módosító indítvány, alapos védelmet 
jelentene az ügyünknek, és ehhez képest 281 igen, és 383 nem szavazat és 
16 tartózkodás volt, és sajnos a 383 nem szavazat között voltak a fideszes EP-
képviselők is, miközben - ahogy említettem - szerintem ez egy világos javaslat 
volt arra vonatkozóan, hogy egy jó darabig ne kelljen a GMO-lobbitól 
szenvednünk, és évről évre mind nemzetközi, mind hazai szinten ezzel 
foglalkoznunk. Úgyhogy ha erre érdemben választ kaphatnék, hogy miért 
történhetett meg az, hogy a GMO-mentesség ellen szavaztak a kinti 
képviselőik, akkor azt megköszönném.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Jelezném, hogy ez így önmagában nem igaz természetesen, amit 

Magyar Zoltán felemlített. Itt nem arról van szó, hanem arról, hogy teljesen 
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másképp szeretnénk ezt a kérdést rendezni, és erről majd most egy határozati 
javaslatot fel fogok itt olvasni ezzel az üggyel kapcsolatban. 

Vissza szeretnék térni az alaphelyzetre, hogy miért tárgyaljuk. Nem 
kellene, de a határozati házszabály erre lehetőséget ad, és szeretnénk azzal 
élni, hogy változatlanul megerősítjük tárgyalópartnereinket, a kormányt, hogy 
egy határozatával a Mezőgazdasági bizottság is az ügy mellett áll, tehát a 
GMO-termesztés tiltását követően a kereskedelmi és az élelmiszer-
felhasználási területen is szeretnénk megkapni a nemzeti szabályozás jogát, 
gyakorlatilag erről van szó, ott már tudnánk, hogy majd mit tegyünk. Egyelőre 
azonban az EU sem tehet meg minden tiltást, amit említettél, képviselő úr, 
hogy általánosan tiltsuk meg, hogy a forgalomba hozatali engedélyt ne 
lehessen kiadni az EU-s tagállamokra, azon országok részére, amelyek 
egyáltalán szeretnének GMO-s növényt termeszteni, tehát általánosan tiltsuk 
meg. Sajnálatos módon ezt nem lehet, mert van egy világkereskedelmi 
szabály, amely először ránk, Európára kényszerítette, hogy kötelesek vagyunk 
tűrni, hogy ha egy engedélyezési eljáráson keresztülment egy génkezelt 
termék, szaporítóanyag, és azt az európai szabályok, általános szabályok 
szerint befogadhatóvá teszik, akkor mi kötelesek vagyunk tűrni az 
engedélyezési eljárás után azt, hogy az európai uniós országok azt termesszék. 
Ez a szabály jelenleg is, tehát van egy kis probléma. Általános tiltást tehát nem 
lehet tenni, mert sajnálatos módon ez deklarálásra került egy WTO-
egyezményben, Európa tiltakozott ellene, de a többségi szavazatot - 
valószínűleg amerikai befolyásra - megszerezték azok, akik ezzel akkor élni 
szerettek volna. Innentől kezdve indult el az EFSA eljárása, ahova be kell 
nyújtani minden génkezelt termékkel rendelkező fajtatulajdonosnak a 
termékét, hogy akkor azt legyenek szívesek engedélyezni.  

Itt jön az a vita, amit sajnos nem sikerült még elérniük az európai uniós 
országoknak, de ezt nem az Európai Unió belső szabályozásán, hanem a 
világkereskedelmi szabályozásban kellene megtenni, hogy ne nekünk kelljen 
igazolnunk, hogy ez káros vagy nem káros, hanem legyenek szívesek a 
fajtatulajdonosok igazolni, hogy nem káros az emberi szervezetre. Ezt óriási 
vita övezi, hogy legyenek szívesek a fajtatulajdonosok, a GMO-
fajtatulajdonosok megtenni az igazolást, de nem teszik meg, mi több, 
szaporítóanyagot sem adnak a független kísérleti állomásoknak, amelyek ezzel 
foglalkoznának. (Megérkezik Farkas Sándor.) Egy rendkívül nagy háború dúl 
tehát a GMO-párti fajtatulajdonos lobbisták - döntő többségében Amerikáról 
van szó - és az ezt ellenző szervezetek között, hogy kinek és mit kell 
bizonyítani azt illetően, hogy káros vagy nem káros. Egyelőre rafinált módon 
azt a bizonyítási elvet alkalmazzák, hogy bizonyítsák be a védekezők, akiknek 
ez nem tetszik, hogy káros lenne az emberi szervezetre például, és ezt a dolgot 
még nem sikerült megfordítani a világkereskedelmi és egyéb nagy 
konferenciákon, hogy ne nekünk kelljen bizonyítani, hogy káros, hanem 
legyenek szívesek a fajtatulajdonosok bizonyítani, hogy nem káros.  

Ez a vita sokkal messzebbre nyúlik, mint az európai uniós jogalkotási 
elv, és az európai uniós jogalkotási elvben a világkereskedelmi szabványokkal 
és protokollal szemben nem lenne célszerű olyan döntést hozni - tartok tőle, 
hogy ez a gondolat olvasható ki az álláspontból -, hogy ennek nincs értelme; 
értelme annak van, amiért ez az előterjesztés megindult, de egyelőre a tartalmi 
része miatt többségében nem találták elfogadhatónak, hogy a tagországoknak 
adjuk meg a lehetőséget a szabványok, protokollok és eljárási rendek 
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kidolgozására. Nekünk ez lenne a végcélunk, akkor már tudnánk, hogy 
tagországként mi hogyan rendelkezzünk.  

Nem tudunk beleszólni, hogy Csehország például miért engedélyezi, 
Szlovákia miért engedélyezi, Románia hol engedélyezi, hol tiltja, ebben 
teljesen eltérő tagállami álláspontok vannak. A tagállamoknak körülbelül az 
egyharmada engedélyezi, a kétharmada, a döntő többsége - főleg Németország 
és Franciaország e sorba való belépése miatt, tehát a tiltakozók sorába való 
belépése miatt - átbillentette az álláspontot, az európai álláspontot, tehát 
általánossá vált az inkább tiltás. Most ott tartunk, hogy inkább tiltás van, és 
ezt akarjuk jogszabályi szinten a legmagasabb fórumon általánosítani, és 
tagországi hatáskörbe lehozni a tiltás minden elemét. Mi abba nem tudunk 
beleszólni, hogy egyes tagországok változatlanul úgy gondolják, hogy ebből 
nincs baj, és ők a köztermesztést, a fogyasztást és minden egyebet 
megengednek. (Jelzésre:) Pócs János! 

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem 

szerint ezen az úton végig kell menni, megfelelő diplomáciával és tárgyalások 
sorozata után ezt meg kell akadályozni - persze azt is tudnunk kell, hogy 
dobbal nem lehet verebet fogni. Azért, mert az ellenzék néha hangosabban és 
határozottabban mond dolgokat, még célba nem lehet vele érni. Tény viszont, 
hogy amikor Magyarország elindult a géntechnológiának a kitiltása útján, 
akkor az abban a tekintetben félsikert jelent, hogy Magyarországra 
bekerülhetnek olyan takarmányok, amelyek génmanipulált anyagokat 
tartalmaznak. Számomra ez azért is felháborító, mert pár évvel ezelőtt láttam 
egy olyan reklámanyagot, amelyet eljuttattam mindenhová, ahová parlamenti 
képviselőként el kellett juttatnom, amelyben egy baromfitápot úgy 
reklámozott a gyártó-forgalmazó cég, amely mellesleg nem magyar 
tulajdonban van, hogy a vasárnapi asztalon volt egy mélytányér, amelyben 
nem csirkepörkölt, hanem baromfitáp volt, és az volt a képnek a címe, hogy: a 
mi eledelünk az állataink takarmánya, és amikor megkerestem ezt a 
takarmányos zsákot, akkor rá volt írva, hogy génmanipulált terméket 
tartalmaz. Gyakorlatilag akkor ami a tányérunkban volt, az is génmanipulált 
terméket tartalmazott. Meggyőződésem szerint ez ellen mindenféle 
diplomáciával, eszközzel küzdeni kell, és végig kell menni ezen az úton. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Még egyszer hangsúlyozom, hogy természetesen minden törekvést 
támogatunk, amely az itt felvázolt pozitív irányba mutat, de akkor sem értem, 
hogy ha van egy konkrétan megfogalmazott módosító indítvány, akkor azt 
miért nem lehet támogatni, és itt nem arról van szó, hogy valami marginális 
kisebbség akarta volna az Európai Unióban ezt a módosítást elfogadni, 
281 igen szavazat volt mellette. Azon logika alapján, amit az elnök úr 
elmondott, gyakorlatilag a visszatoloncolási egyezményeket meg kvótát is el 
kellene fogadnia Magyarországnak, hiszen az Európai Unió többségének ez az 
akarata. Szerintem nem. Ha egyszer van egy célszerű, az ország érdekeit 
képviselő módosító indítvány, akkor a magyarországi EP-képviselőknek kutya 
kötelességük azt párthovatartozástól függetlenül támogatni, ezt az érvelést 
tehát nem tudom elfogadni, túl azon, hogy természetesen az a cél, amit az 
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elnök úr megfogalmazott, maximálisan támogatandó, és mindent meg is 
teszünk ebbe az irányba.  

A Pócs János által elmondottakra reagálva pedig én egyáltalán nem 
nevezném azt félsikernek, ahol jelenleg tartunk. Ha már az élelmiszereknél 
vagyunk, nem tudok pontos százalékot mondani, de például a feldolgozott 
hústermékeinknek a döntő többsége tartalmaz GMO-s adalékot vagy olyan 
állatot, amely GMO-s takarmánnyal volt táplálva, tehát azért amíg ezeket nem 
tudjuk kezelni addig itt félsikerről sem lehet beszélni. Természetesen a 
köztermesztésből való kitiltásnak a fenntartása egy fontos küzdelem, csak 
nem látom azt, hogy érdemi lépésekkel elindultunk volna a többi úton, mind a 
takarmány, mind pedig az élelmiszerek területén. Ha még Brüsszelben arról 
kell beszélgetni, hogy egyáltalán joga van-e valakinek feltüntetni azt, hogy egy 
adott élelmiszer GMO-mentes vagy nem, és már egy évtizede nem tudunk 
ebben a kérdésben dűlőre jutni, akkor, azt hiszem, kint is komoly problémák 
vannak a fejekben, és sajnálom, hogy ezzel még a kormánypárti EP-képviselők 
is egyetértenek, tehát rátesznek egy lapáttal azáltal, hogy egy ilyen világos 
módosító indítványt nem képesek megszavazni.  

 
ELNÖK: Határozottan ellent kell mondanom Magyar Zoltánnak. 

Csúsztatások sorát vázolta fel, lassan eljutunk oda, hogy a fideszes EP-
képviselők GMO-pártiak. Az üzenetéből ez jön ki. Határozottan tiltakozom ez 
ellen! Értse már meg, képviselő úr, kedves alelnök úr, hogy néha az 
ellenzéknek - úgy, mint a Jobbiknak - semmi sem drága. Tehát teljesen 
mindegy, hogy az indítványnak milyen következménye lesz, ellene fogok 
szavazni. Az EU-ban is vannak az EU-ellenesek, a liberálisok, a zöldek, és még 
jó néhány fantomcsoportnak semmi sem drága, de az a helyzet, hogy egy ilyen 
szavazásnál - egyébként tessék már elolvasni, ott a különféle magyarázó 
részeknél az előterjesztésben, amit itt felolvastál, képviselő úr -, hogy miért 
szavazott a Fidesz így és úgy, mint említettem, azért, mert ellentétes egy 
magasabb rendű egyezséggel. Leírja itt az előterjesztés magyarázó része, hogy 
az EU belső piaci és a WTO szabályaival a jelenlegi szöveg nem 
összeegyeztethető. Ez a probléma. Meg lehetne egy olyat szavazni valakiknek, 
ami teljesen ellentétes a WTO-ban egyeztetett eddigi deklarációval, csak az 
felrúgja a WTO teljes rendszerét és kezdhetjük ott a küzdelmet elölről, ezért 
értelmetlen megszavazni eleve egy olyat, amit itt felolvasott, ami ellentétes a 
jelenlegi WTO-s szabályokkal. Vannak néha logikai döntések is az érzelmi 
döntéseink helyett. Tehát én visszautasítom ezt a most már kialakuló jobbikos 
álláspontot, hogy úgy néz ki, hogy a fideszes képviselők lassan GMO-pártiak. 

Ausztriával - ez most már kronológia és történelem - egyedüliként 
Magyarország volt az, aki kőkeményen ellene ment az EFSA-bírálatoknak. 
Nem tudom, hogy ismeri-e az EFSA eljárási szabályait, olvassa el, egyáltalán 
hogy miért kellett kötelező érvénnyel elfogadni, hogy kötelesek vagyunk tűrni 
az engedélyezési rendszeren átment szaporító anyagoknak a termesztését. 
Ennek mindig ellentmondunk és mi voltunk az egyik első olyan ország, aki 
2006-tól kidolgoztunk egy olyan szabályt, hogy kötelesek voltunk tűrni, hogy 
elméletileg termeszthető Magyarországon is a Monsanto 810-től kezdve az 
összes egyéb termék, de olyan feltételrendszert alkalmaztunk, hogy fizikailag 
akadályoztuk meg, hogy ne termesszék. Ez volt a lényege a jogalkotásunknak. 
Innen indult az ellenállásunk. Ezt kétszer meg kellett védeni - mint említettem 
- az EU előtt, mert ők megkifogásolták ezen álláspontunkat és 
jogalkotásunkat. 
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Szeretnék visszatérni arra, hogy az élelmiszerekben megtalálható 
GMO-s anyagokat nem igaz, hogy nem lehet jelölni. Most is jelölve vannak. 
Úgy látom, hogy képviselő úrnak nincs tisztított elképzelése arról, hogy mi a 
jelenlegi szabály most GMO-fronton. Akkor menjünk be a mélyébe, ne a 
felszínt kaparásszuk. De, kötelesek ezt jelölni a GMO-terméket tartalmazó 
terméken. Meglepő módon ezt jelölik is, éppen az a probléma, hogy 
mikrobetűkkel. A töltelék csőárus termékeknél, a parizerféléknél rajta van 
azon az 50 centis, 60 centis, 10 centis átmérőjű töltelékbevonaton, csak ezt 
milliméteresre felszeletelik utána azonnal, amikor kérjük, és semmit nem 
látunk abból, hogy mi volt ráírva erre a termékre. Akkor kezdtünk a jelölési 
szabályokkal foglalkozni, de kiderült, hogy a jelölési szabályokat nem 
alkalmazhatjuk nemzeti hatáskörben, mert az EU központilag szabályozza a 
jelöléseket. Ezért nem lehet nekünk külön jelölési rendszerben megtennünk, 
hogy nagy betűkkel ráírassuk, ha az ilyen töltelékáruk GMO-s hozzávalót 
tartalmaznak. Tehát egy egészen bonyolult eljárási rendbe kellett beleállnunk, 
hogy akkor mi lenne Magyarország számára a legkedvezőbb, és azt állítjuk, 
hogy az a legkedvezőbb, hogy adják meg számunkra is a nemzeti hatáskört 
ebben a kérdésben, hogy az élelmiszer-forgalmazásba, a -jelölésbe és a 
takarmányozásba is beleszólhassunk. Igen, ma az import takarmány 
fehérjetartalmáról egy külön programot indított az FM, hogy kiváltsuk az 
import GMO-s fehérjetakarmány többségét, mert Dél-Amerikából a szóják 90 
százaléka GMO-s termék. Ezt fehérje takarmányként jelenleg is importálják. 

Egészen komoly programunk van arra, hogy kiváltsuk az importot, és 
Magyarország képes arra, hogy a fehérjetakarmányt döntő mértékben hazai 
talajon, GMO-mentesen előállítsuk. Ez nem fog egyik pillanatról a másikra 
menni, 4-5, lehet, hogy 10 év is el fog telni addig, amíg a teljes fehérje 
takarmányfedezetet biztosítjuk hazai forrásból. Ekkor mondhatjuk majd, hogy 
a Magyarországon felnevelt állatok is GMO-mentes takarmányon nevelődtek 
fel. Ez egy óriási lépés lesz a világ versengő piacán, ahol a legnagyobb 
fizetőképes kereslettel rendelkező országok fogyasztói iszonyú érzékenyek a 
GMO-mentes termékekre. Ez egy stratégiánk, hogy ezt a szintet elérjük, de 
egyelőre itt küzdünk, hogy még nem tudjuk korlátozni az import GMO-s 
szóját sem, mert nincs tagállami hatáskörünk erre. Ez lenne a célunk, hogy itt 
megadják majd ezt a hatáskört ezen vita alkalmával. Egyelőre az ott tavaly 
ősszel megtörtént beterjesztést a tagállamok többségi képviselői nem látták 
még elfogadhatónak, ezen kell csiszolni. A csiszolás jelenleg az előterjesztő 
előadásából is érthető volt, hogy most hol tart és mit szeretnénk elérni. 

Nagyon kérem, hogy azt a prioritást, amit igenis, merünk vállalni, hogy 
a Fidesz-KDNP-ben még ellenzékből, 2006-ban kezdeményeztük a GMO-
ellenes álláspontot, ezt ne tessék most kifordítani lassan arra, hogy a Fidesz 
GMO-párti. Mondom: ez ellen határozottan tiltakozom, mert órákat tudnék 
arról itt most visszaemlékezve elmondani, hogy milyen lépésekkel küzdöttünk 
meg a GMO-ellenesség miatt. És most itt tartunk. 

Én tudom, hogy a Jobbik azt mondja, hogy nem érdekli az EU-szabály, 
meg a WTO-szabály, addig nem érdekli, amíg ő ellenzékből ezzel a 
szabadságjoggal él, hogy őt semmi nem érdekli, ami szabályzó keretet ad. De 
az a helyzet, hogy kormányoldalon, kormányoldali küldöttséggel, miniszteri 
küldöttségekkel, tárgyaló delegációnál ezeket a jogszabályokat, az eddigi 
megkötött jogszabályokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, csak annak a 
megváltoztatására törekedhet az adott tagország képviselete. Mi most éppen 
ezt a folyamatot járjuk be, szerintem helyes úton. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Nagyon röviden. Köszönöm a történeti áttekintést, tisztában vagyok vele, még 
egyszer hangsúlyozom: támogatunk minden olyan törekvést, ami ebben a 
kérdésben előremutat, ebben a Jobbikban soha nem lesz csalódása elnök 
úrnak. Én csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy ugyanezt a felszólalását 
elnök úr 2010-ben is elmondhatta, valószínűleg el is mondta itt, a bizottsági 
ülésen… 

 
ELNÖK: Mindig elmondom. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, nagyon 

helyesen, fontos ezt a témát hangsúlyozni, csak hogy azóta eltelt most már 6 
év, és gyakorlatilag ugyanott tartunk. 

 
ELNÖK: De kérdezem, alelnök úr, hogy mi miattunk? A magyar 

jogalkotás hibázott abban, hogy nem ott tartunk, ahol alelnök úr gondolná? 
Ne úgy állítsuk be, hogy mi valami nagyot hibáztunk, és miattunk nem ott 
tartunk, mert nincs olyan fórum, ahol ne mi lennénk az elsők, amikor GMO-
ellenes témáról van szó. Csak egy rendszerben vagyunk benne és a rendszer 
egyik eleme vagyunk. 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: A kormány 

felelősségét két tekintetben említettem, ez a szavazás, amiben nem tudott 
elnök úr meggyőzni… 

 
ELNÖK: Az nem a kormány volt. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Rendben, akkor a 

kormánypárti képviselők felelősségét, javítom, illetve a másik tekintetben 
pedig lehetne kezdeményezőbb is akkor ezek szerint a kormány, mert valami 
nagyon nem jól működik, hogy ha… 

 
ELNÖK: Most kezdeményezzük. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Hangsúlyozom: 

támogatjuk, de ugyanitt tartunk 2006 óta. De én 2010 óta vagyok ebben a 
folyamatban aktívan benne, tehát azóta gyakorlatilag ugyanott tartunk, és 
még mindig azt kell bizonyítgatnunk fajtánként, hogy számunkra az éppen 
miért nem kedves. És én ezt a folyamatot nem tartom elég gyorsnak. 

Teljesen egyetértek azzal, hogy nem fog tudni átállni a magyar gazdaság 
sem, kell 5-10 év, amíg a fehérje növényekkel, amíg az állatállománnyal, 
mindennel sikerülne az átállás, de el sem kezdtük még ezt az 5-10 évet. 

 
ELNÖK: Ez nem igaz! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Tehát még csak arról 

beszélgetünk, hogy majd egyszer, ha megszületik arra a lehetőség, akkor 
hogyan fogjuk elindítani ezt az 5-10 évet. Én csak erre akartam felhívni a 
figyelmet, a törekvést támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönjük. 2006 óta három és fél, négy évig küzdött az EU 
azon, hogy ezeket az előterjesztéseket, ami tavalyelőtt végre sikerült, hogy 
tagországi hatáskörbe utalta egyáltalán a köztermesztési szabályokat. Ezen 
négy évig rágódott az EU, mire végre megengedte azt a jogszabályt, hogy 
tagállami hatáskörbe tegye. De ne azt mondja alelnök úr, hogy ezen a magyar 
kormány nem tett semmit és még mindig ott tartunk, ahol 2006-ban, mert ez 
nem igaz! A beterjesztéseink nyomására indult el az EU-n belül egy 
egyeztetés, aminek az első lépése megszületett, tagállami hatáskörbe utalták a 
köztermesztés szabályait, és elsőként Magyarország azonnal kimondta tavaly 
májusban, júniusban, ha jól emlékszem, hogy tiltjuk. Utána még sok ország 
kimondta. 

Most itt tartunk, és a következő két lépés előtt most ugyanez a vita 
elindult a parlamentben. De nem a magyar jogalkotás és a magyar kormány 
az, aki ezt a gyorsítást, ezt a nyomást nem teszi meg. Hogy három-négy év 
alatt küszködik az EU egy jogalkotási szabállyal, ezen lehet valahol vitatkozni, 
de ezt ne varrjuk a magyar kormány meg a magyar képviselők nyakába. Én 
csak ezt szerettem volna még a viszontválaszban elmondani. 

Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Akkor a kormánynak adok szót 
a viszontválaszra. 

Dr. Nagy István válaszai, reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Szögezzük le rögtön arról a szavazásról: azt az 
előterjesztést, amit beterjesztettek, minden fideszes európai parlamenti 
képviselő megszavazott. Volt mellette egy olyan módosító javaslat, amely 
pontosan felülírta vagy módosította volna azt a fő előterjesztést, amely 
bement, amivel csatlakoztak a néppárti többséghez a fideszes képviselők. Szó 
nincsen tehát arról, és ezt a leghatározottabban szeretném visszautasítani, 
hogy itt fideszes európai parlamenti képviselők a GMO mellett szavaztak 
volna. Mindegyikünk számára egyaránt nagyon fontos kérdésről beszélünk. 

Hadd mondjam el kedves képviselőtársamnak azt, hogy a világ minden 
országa elismeri Magyarország erőfeszítéseit, mindenütt tudják, hogy 
Magyarország a zászlóvivője a GMO-mentes küzdelemnek. Eddig nemzeti 
konszenzus és nemzeti többség volt azt illetően, hogy ebben Magyarország 
egyetért, és ez most nagyon disszonáns, amit kedves képviselőtársam itt 
felvetett, mert egyáltalán nem arról van szó, amit ön mond. Ha tudná azt, 
hogy egyáltalán csak napirendre vetetni az Európai Unióban a GMO-kérdést 
mekkora erőfeszítés, akkor egészen másként ítélné meg a kormány munkáját. 
Óriási küzdelem.  

Azt kell megértenie, hogy az európai uniós országok többsége nem 
érdekelt ebben a kérdésben, sőt gazdaságilag hátrányosnak tekinti, és 
nehézségeket látnak benne. Magyarországnak az a feladata, és azért tudunk 
lépésről lépésre haladni előre, hogy bebizonyítsuk, milyen gazdasági előnyök 
lesznek ebből, és azért mondom ezt önnek, mert pontosan a szülővárosában 
zajlanak az egyetemen azok a kísérletek, amelyekkel be tudjuk bizonyítani azt, 
hogy az import GMO-s 750 ezer tonna szóját ki tudjuk váltani egy 
mellékanyagokból összeállított adalékanyaggal, amit a takarmányokba tudunk 
rakni. Ez a kulcsmomentuma az állattenyésztés számára, hogy egy olyan állati 
eredetű takarmányozást tudjunk tenni, amellyel ki tudjuk váltani ezt a szóját. 
Tehát lépésről lépésre tudunk menni.  
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Csak akkor engedték a legutóbbi brüsszeli bizottsági tárgyaláson is 
napirendre ezt, amikor arról tájékoztattam a Bizottságot, hogy zajlanak 
Magyarországon olyan takarmányozási kísérletek, amelyek a szója kiváltására 
alkalmasak. Ekkor lett érdekes a dolog, ekkor engedtek egyáltalán napirendre 
venni hasonló kérdést. (Magyar Zoltán: Hajrá!) Óriási erőfeszítéssel 
haladunk tehát előre, hogy ez a dolog menjen.  

Miért tárgyaljuk ma itt ezt a témát? - vetette fel képviselőtársam. 
Pontosan ezért, ezekért a dolgokért, hogy ha valakinek a fejében olyan 
gondolat fogalmazódik meg, hogy Magyarország nem tesz eleget ennek a 
kérdésnek a küzdelméért, akkor azt gyorsan tisztázzuk, és újra helyreállítsuk a 
nemzeti egységet ebben a kérdésben. Végtelenül nehéz egyébként az Európai 
Unióban előrehaladni, mert mire kialakulna egy konszenzus… Nem véletlen, 
hogy Fazekas Sándor miniszter úr létrehozta a GMO-mentes Európáért 
Szövetséget, hogy miniszterről miniszterre győzzük meg a tagországokat arról, 
hogy ez egy fontos kérdés, igen ám, csak közben választások vannak, mikor 
sikerül meggyőzni valakit, a következő hónapban elbukják a választást, és egy 
teljesen más ember kerül oda, akivel újra kell kezdeni végig ezt a folyamatot. 
Ez tehát egy nagyon sziszifuszi, nagyon nehéz munka, és csak úgy működik, 
ha Magyarország élenjárva be tudjuk bizonyítani azokat a dolgokat, amiket 
kell.  

Ott van, elkészültünk a GMO-mentes jelzéssel, jelöléssel, Brüsszelben 
van, május végére, június elejére megérkezik az az engedély, hogy 
használhatjuk a GMO-mentes jelölést. Tudunk már így tejet terhelni, a KMÉ-s 
védjegy gyakorlatilag GMO-mentes sertéshúst jelent, és örömmel mondom 
önnek: 1,2-1,3 millió sertésünk van benne ebben a programban, tehát egészen 
jól haladunk ebben a kérdésben előre. A mézeink gyakorlatilag teljesen azok, 
ha néha beüt valami krach, abból nagyon nagy visszhang van, és azonnal lehet 
tisztázni ezt a dolgot, és menni kell a tojásra és a hizlalásra a baromfinál, 
nagyon szükséges az, hogy meglegyenek azok a kísérletek, amelyek éppen 
mondjuk Mosonmagyaróváron zajlanak. Én tehát azt tudom mondani önnek, 
hogy nyugodtan érezze biztonságban magát abban, hogy ezt a kérdést nagyon 
hangsúlyozottnak, nagyon fontosnak ítélik a kormányban dolgozók és 
természetesen a képviselők is.  

A miniszterelnök urat idézte, hogy a legnagyobb támogatója a TTIP-
nak. Igen, de akkor úgy tisztességes, hogy hozzátegye a következő mondatát 
is: de mindaddig, amíg a GMO-mentességünkre veszélyeztetettséget érez, 
addig nem lesz elfogadva, és erre a garancia pont az, hogy ragaszkodnak 
ahhoz, hogy nemzeti notifikáció szükséges, a nemzeti parlamenteknek kell 
dönteniük majd erről a kérdésről (Magyar Zoltán: Erre kíváncsi leszek!), és 
azt hiszem, ez megint csak egy kellő dolog. De addigra, amire az amerikai 
tárgyalások lezajlanak - és most ott az elnökválasztás azért késlelteti ezt a 
folyamatot -, addigra előre tud menni Európa abban a kérdésben, hogy sikerül 
meggyőzni egyre több tagországot. Jelenleg 11 van, amely velünk együtt küzd 
ezért, a többiek még nem, de napról napra, hónapról hónapra haladunk előre, 
hogy növeljük ezen országok befolyását és többségét.  

Valóban, az Európai Unió nincs még felkészülve arra, hogy kimondja a 
teljes GMO-mentességet, gazdasági hátrányt és veszélyeztetettséget érez az 
amerikai iparral való versenyben önmagára nézve, ezért kell nekünk 
bizonyítékokat letennünk az asztalra, hogy milyen piaci előnyökkel járhat, 
hogyha GMO-mentes tejet, húst, tojást, mézet és halat tudunk kivinni a 
piacra. És azt kell hogy mondjam: legyen nagyon büszke arra, hogy akár a 
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Monsanto 810-est vagy akár az Amflora burgonyát Magyarország meg tudta 
vétózni, és a magyarországi érvelésre hivatkozva a többi ország is ki tudta 
tiltani a termesztéséből ezek engedélyezését.  

Pócs képviselőtársamnak teljesen igaza van, végig kell menni az úton, 
és sajnos nem lehet kihagyni lépéseket. Végig kell menni minden egyes 
lépéssel, minden egyes jogi folyamattal és minden egyes bizonyítási eljárással 
ahhoz, hogy stabil érveléssel ki tudjuk védeni azt a dollármilliárdos GMO-s 
lobbit, ami egy óriási világhatalom. Rettenetesen nehéz úgy küzdeni a magyar 
gazdaságnak, a magyarországi méretnek a dollármilliárdokkal szemben akkor, 
amikor kutatókat vonz ez a téma, akkor, amikor a tudomány előrehaladását 
látják benne, a tudomány a világ megváltását látja ebben, olyan 
orvostechnikai megoldásokat és lehetőséget lát ebben, ami sorsdöntő 
fordulatokat hozhat magával, tehát ez egy óriási küzdelem, hogy közben pedig 
arról érveljünk, hogy az élelmiszerek fogyasztását nem lehet különböző 
kockázatoknak kitenni. És azt kell mondjam önnek újra, kedves Magyar 
Zoltán képviselőtársam, hogy ne bontsuk meg azt a nemzeti egységet, ami a 
GMO-mentesség kapcsán kialakult, mert mindannak az egységnek, amit 
Magyarország ebben képvisel, az erejére szükség van ahhoz, hogy lépésről 
lépésre végig tudjunk menni azon az úton, ami a GMO-mentes Magyarország 
és a GMO-mentes Európa felé vezet. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés (Senki 
nem jelentkezik.), szeretném felolvasni, hogy mit javaslok, hogy a 
bizottságunk legalább ezt az álláspontot nyilvánítsa ki, és erősítse a tárgyaló 
feleket a bizottságunk részéről:  

„Szükségesnek tartjuk a szabályozást, és egyetértünk azzal, hogy 
tagállami szinten lehessen tiltani a géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok behozatalát és felhasználását. - szerintem ez a lényeg. - A 
tervezet illeszkedik Magyarország GMO-politikájához, melynek megfelelően 
az egész mezőgazdaság, élelmiszer- és takarmány-előállítás GMO-mentessége 
mellett tesszük le a voksot. Támogatjuk a tervezet által elérni kívánt célt, 
ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy egy olyan átdolgozott változat 
kerüljön kidolgozásra, amely részletes indokrendszert, egyértelmű 
fogalomrendszert tartalmaz, jogilag védhető és gyakorlati szempontból is 
ténylegesen alkalmazható.” 

Én ezt terjesztem a bizottság elé, és kérdezem, hogy ki az, aki ezzel 
egyetért. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
egyhangú.  

Akkor a napirendi pontot itt lezárom, köszönöm szépen az 
előterjesztőknek a véleményük elmondását.  

Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló 
T/9299. számú törvényjavaslat (Részletes vita kijelölt 
bizottságként) 

A 2. napirendi pontra térnénk rá, és az ebtenyésztést érintő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
indítványok megtárgyalását fogjuk megtenni.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát. Ebben arról kell 
vitatkoznunk és döntenünk, hogy az előterjesztés megfelel-e a házszabályi 
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rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. Köszöntöm itt továbbra is Nagy István 
államtitkár urat és Andréka Tamás főosztályvezető urat a kormány részéről. 

Kérdezem az előterjesztőt, a bizottság tagjait, hogy ehhez az első 
vitaszakaszhoz, a házszabályi megfeleltetéshez akar-e valaki hozzászólni, 
kérdezni. (Nincs jelzés.) Nem, nincs ilyen. Akkor kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért azzal, hogy az előterjesztés megfelel az idézett házszabály 44. § (1) 
bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm, egyhangú. 

Megnyitom a részletes vita következő szakaszát. Ebben kérdezem az 
előterjesztő kormányképviselőt, hogy minisztériumi vagy kormányálláspontot 
fog-e képviselni. 

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Minisztériumit. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A háttéranyagban található két módosító 

indítványt vitatjuk meg. Az 1-es indítvány összefügg a 2-essel, tehát akkor 
egyben tárgyaljuk, Magyar Zoltán, Egyed Zsolt és Staudt Gábor indítványa. A 
minisztérium álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel az előterjesztőtől? Igen, Magyar 

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

elnök úr. Tudom, hogy nincs rá mód és nem is akarom megismételni az 
általános vitát, de mégis szeretném így utolsó lehetőségként felszólítani, 
felkérni arra a kormánypárti képviselőket, hogy ne szavazzuk meg a 
jogszabályt majd az Országgyűlés előtt, és a jelen módosító indítványokat 
pedig szavazzuk meg most. Úgy gondolom, hogy ez a törvénytervezet teljesen 
szembemegy egyébként legfőképpen a kormánypárti képviselők korábbi 
álláspontjával. Ahogy említettem, és nem akarom megismételni a vitát, de itt 
órákig lehetne felolvasgatni a korábbi, előző két ciklusban történt hasonló 
témájú törvénymódosítás jegyzőkönyvi szövegét, ahol mind az előterjesztő 
államtitkárok, mind pedig kormánypárti képviselőtársaim hosszasan ecsetelik 
azt, hogy miért tarthatatlan a helyzet az ebtenyésztés területén, és hogy miért 
szükséges rászorítani a MEOE-t, a MEOESZ-t - most kinek éppen hogy tetszik 
- arra, hogy betartsa a jogszabályokat, hogy végre befejezze azt, hogy az 
akármilyen színezetű kormányokat zsarolja, és egy olyan káros tevékenységet 
folytasson a magyar ebtenyésztés területén, ami egy tisztességes országgyűlési 
képviselő számára elfogadhatatlan. 

Ezeket mind nagyjából önök hosszasan ecsetelték a korábbi években, 
ehhez képest most gyakorlatilag az állam kivonul a területről, és azt mondja, 
hogy amit korábban bírált törvénytelennek, sőt még bírósági ítéletek is voltak 
ezzel kapcsolatban, sőt ahogy olvasgatom az e-maileket, még okirat-
hamisítások is felmerülnek az egyesület háza táján, tehát ezekkel szemben 
most gyakorlatilag kivonulnak a területről és azt mondják, hogy otthagyjuk az 
egész káoszt, oldják meg a kutyások. Azokra a kutyásokra tolják a felelősséget, 
akik nyilvánvalóan nem tudják megoldani, hiszen a nemzetközi jogosítványok 
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hiányában nem tudják önmaguk rendezni ezt a kérdéskört. Úgyhogy ezt 
elfogadhatatlannak tartom, és arra szeretném biztatni a kormányt, hogy a 
korábbi harcos kiállását most már ne csak kommunikációban mutassa meg, 
hanem tényleg próbáljon meg rendet teremteni, ahelyett, hogy magára hagyja 
a teljes ágazatot. 

De ezen túlmenően szakmai problémáim is vannak az előterjesztéssel. 
Ha már csak az őshonos fajtákról beszélgetünk, ami nagy örömmel tölt el, ha 
az állam nagyobb figyelmet szentel nekik, ezért felhívnám a figyelmet, hogy 
társállatokról van szó. Tehát így nehezen tudom értelmezni azt, hogy a 
nemzeti parkoknál majd szabadon fognak kószálni, vagy nem tudom, milyen 
körülmények között lesznek tartva ezek az ebek, de hogy a nemzeti parkokban 
se ember, se tapasztalat, se figyelem nem lesz arra, hogy ezek a kutyák 
társállati jellegüket is megtartsák, abban biztos vagyok. Lehet, hogy majd a 
marmagasság meg fog felelni bármilyen standardnak, ami szükséges, de nem 
fogja előmozdítani azt, hogy az őshonos fajtáink minden szempontból 
megőrizzék a kívánt tulajdonságaikat. Vagy ehhez valamiféle komoly 
fejlesztések kellenek majd a nemzeti parkoknál, ezt nyilván önök tudják.  

Mindenesetre én azt látom, hogy éppen a tisztességesen dolgozó 
egyesületekkel tol ki leginkább ez a jogszabálytervezet, amit szintén 
elfogadhatatlannak tartok. Ilyen apróságokat nem értek például, hogy majd 
valamilyen veszélyesnek minősített kutyafajtánál ki fogja például ezek után 
megmondani azt, hogy keverék-e, vagy egyáltalán kell-e ivartalanítani, vagy 
mit kell vele tenni? Tehát megszűnik az állami kontroll, és az egyesületi is, 
nem tudom, hogy ezek után ez hogyan fog működni, vagy éppen ha egy 
hatóságnak szüksége lesz munkakutyára, azt mi alapján fogja kiválasztani 
ezek után?  

Ezekre mind-mind nem gondolt a módosítás, és a legfőbb problémám 
pedig, amivel kezdtem, az az, hogy homlokegyenest szembemennek azzal, 
amit az előző ciklusban végig a viták során képviseltek. Így utolsó 
segélykiáltásként szeretném most kormánypárti képviselőtársaimnak azt 
mondani, hogy ne menjenek szembe legalább saját magukkal, fogadják el 
most ezeket a módosításokat, végül pedig az Országgyűlés ne fogadja el ezt a 
jogszabályt, ne kapituláljon, ne tegye le a fegyvert és ne hagyja magát a 
jövőben zsarolni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szerintem Farkas 

Sándorral ketten vagyunk itt képviselők, akik ezt ’99 óta, mintegy 17 év óta 
nyomon követjük, hogy mi történik ezen a fronton, és azóta nincs béke.  

Tehát megpróbáltuk az akkori MEOE-t stabilizálni, megpróbáltuk a 
tenyésztői szervezeteket - a 2006 utáni időszakról beszélek -, stabilizálni, 
egyik kormányzati, akkori bármelyik kormányelképzelés - hangsúlyozom - 
sem járt sikerrel. A kormány ezek után úgy látja, hogy több nemzetközi 
szabályozással egyetértve, nem szabályozza, pontosabban egy speciális 
területet szabályoz, az általunk fontosnak tartott, hazai ősi kutyafajoknak a 
tenyésztését, és azon országok sorába lépünk - nem történik semmi újdonság 
mondhatnám -, ahol rábízza az egyesületi törvény alapján szerveződő 
egyesületekre a szabályozási rendet. Valóban, ez idáig nem ilyen volt, de 17 év 
Alkotmánybíróságot is megjárt veszekedése után a kormányzat végül ezt a 
döntést hozta meg. Lehet, hogy ez sem lesz a legjobb döntés, én ebben esetleg 
kétkedő is lehetnék, de miután 17 év óta minden variációt kipróbáltunk, a 
békítéstől kezdve büntetés, felszámolás, vagyonelkobzás, nem tudom, 
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hányféle megszüntetés, Cégbíróságon való kivezetés, és még nem tudom, hogy 
hányféle dolog történt itt 17 év alatt, pro és kontra, mindig az egymással 
vitatkozó tenyésztői szervezetekről beszélek, ebben a jogalkotó csapódott ide, 
oda, fogadott be érvet, utasított el érvet, hangsúlyozom: az elmúlt 16 év, 8 év 
baloldali kormányzás, 8 év polgári kormányzás időszakát követve megoldás 
nem született. 

Mindegyik szembenálló félnek van olyan igaza, amit tudnánk szívünk 
szerint értelmezni, de mind a két félnek van ilyen igaza, mind a két félnek, 
akik végigviaskodták ezt az elmúlt 16-17 évet. 

Ezek után úgy látja a kormány, ha jól értem az előterjesztést, hogy nem 
tud egyértelmű jogszabályi környezetet elrendelni, amelyben tisztázni tudná 
ezt a területet, ezért azon országok sorába lépünk, ahol rábízzuk a tenyésztői 
szervezetekre az egyesületi törvény alapján való szerveződésüket, és kizárólag 
a 9 említett magyar kutyafajnál szeretnénk a rendszabályozást állami 
kontrollal megtartani. 

Lehet, hogy ez az elv hibás, én ezt a vélekedési jogot fenntartom az 
ellenzék részéről, de nem láttam olyan megszólalást és előterjesztést az 
ellenzék részéről sem, hogy egyértelműsítette volna, hogy akkor hogyan lehet 
itt most úgymond rendet tenni. Hangsúlyozom: 16 év alatt egyik kormánynak 
sem sikerült, és egzakt megoldási javaslatot sem tudtunk befogadni az 
ellenzék részéről. Nem is a szervezetek részéről, mert ők mindig a saját 
környezetüket próbálták erősíteni, de ez így is van rendjén, azért szerveződtek 
a saját környezetükben. Ezt én nem is írom a rovásukra. De ellenzékről, 
kormányoldallal szemben sem tudtunk érdemi szabályozást befogadni 17-18 
év alatt, ezért egy új koncepció született, az állam kivonul, az egyesületi 
törvény alapján szerveződött tenyésztői szervezetekre bízza rá az egyes 
kutyafajok rendszabályozását. Mindazt, amit egyébként említettél, képviselő 
úr, azt bizony, az egyesületeknek kell szabályozni, hogy hogyan látják a fajt 
tisztának, a belterjességet kizárónak, a nemzetközi szerepet, és mindent, ezek 
után az egyesületeknek kell megtenni a maguk erejével, hazai és nemzetközi 
erejével. Lehet, hogy négy év után újra itt ülünk majd - már aki képviselő lesz 
még akkor -, lehet, hogy újra itt ül majd akkor is a Mezőgazdasági bizottság, és 
arról tárgyal, hogy sikerült vagy nem sikerült a most előterjesztett koncepciót 
eredményre vinni, lehet, hogy ez fog történni. 16-18 év alatt nem sikerült 
érdemi szabályozást hozni, ez szomorú, de sajnos igaz, ebben a mi kudarcunk 
is benne volt.  

Én nem tudok önmagammal ellentétes lenni, mert mind a két fél 
oldalán voltam már a 18 év alatt, ezt őszintén mondom. Amikor azt próbáltuk, 
hogy próbáljuk meg stabilizálni a MEOE-t, ez volt az első időszak, nem 
sikerült, aztán volt, hogy próbáljuk meg stabilizálni a nagyon sok jogszabály 
alapján létrejött tenyésztői szervezetet, mert ők tartották be a jogszabályt, ezt 
is mondjuk meg őszintén, nem sikerült, az Alkotmánybíróságig ment az 
egymás közötti pereskedés. Tehát ezért tudok önmagammal szembe menni, 
mert már minden oldalról megpróbáltuk az ügyet én magam is elnökként 
rendezni, fogadva sok-sok tenyésztői szervezet képviselőit, és azok információi 
alapján valamit tenni. Mondhatjuk azt, hogy ez egy kudarcos 
jogszabályalkotói területünk volt, a kormány javaslata az, hogy vonuljunk ki 
erről a területről. 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Lehet, hogy még el is lehetne fogadni az érvelését, hogyha normális állapotok 
uralkodnának a területen, akkor minden valószínűség szerint valóban 
felesleges lenne az állami szerepvállalás, de pont ilyen időszakban nem 
lehetne egyébként a becsületes tenyésztőket magukra hagyni, és gyakorlatilag 
egy szaporítók által uralt területen hozzuk meg ezt a rendeletet, ráadásul úgy, 
hogy a nemzetközi jogosultság nem áll a rendelkezésére bárkinek, így 
gyakorlatilag egyetlen pályára van rákényszerítve minden becsületes 
tenyésztő, ezért is nem lehetett belülről várni egyébként a jelenlegi helyzet 
megújulását. Ezzel a jogszabállyal az állam gyakorlatilag lemond a becsületes 
tenyésztőkről, lemond az ebekről, lemond arról, hogy rálátása legyen erre az 
egyébként nagy üzletet jelentő piacra, és még inkább szabad kezet biztosít 
azoknak, akik ellen eddig, legalábbis úgy tűnt, hogy megpróbál tenni. Én ezt 
egy végtelenül rossz iránynak tartom, és most függetlenül ettől a jogszabály-
módosítástól is magát az elvet tartom elképzelhetetlennek.  

Azért itt egy erős kormánypárt van, kétharmaddal voltak kormányon öt 
évig. Én elhiszem, hogy beismerik azt, hogy kudarcot vallottak ezen a 
területen, és nem tudtak előrelépést elérni, de nem teheti meg az állam, hogy 
pont most hagyja magára az egész társaságot, már csak azért sem, mert itt jó 
néhány becsületes tenyésztőnek egy élet egzisztenciája van ebben a 
kérdéskörben, amit most odadobnak azoknak, akik - még egyszer mondom - a 
nemzetközi jogosultsággal rendelkeznek. Így ezt nem lehet elfogadni, és biztos 
vagyok benne, hogy ki lehetne találni egy olyan szabályozást, amely az állami 
szerepvállalás megtartása mellett képes rendet tenni, és képes a nemzetközi 
pecsétet is újragondolni és megszerezni.  

 
ELNÖK: Nagyon téves az az álláspont, hogy vannak a becsületesek meg 

a gonoszok. Mondom, én mind a két oldalt megjártam, nagyon mélyen 
beleástam magam, talán nincs itt közöttünk olyan, aki mélyebben foglalkozott 
az elmúlt tíz-egynéhány évben ezzel a kérdéssel. Azt ne hánytorgassa fel, hogy 
kétharmad és volt kétharmadunk! Egy feles törvényről van szó, de nyolc évig a 
szocik kormányoztak, és sem volt pártpolitikai vita ezen, hanem meg akartuk 
oldani - de nem tudtuk. Nem akarom mondani, hogy kinek mikor, hol, milyen 
kapcsolati rendszere volt, nem tudták megoldani ezt a kérdést. Tehát 
nincsenek becsületesek és gonoszok, ilyen elválasztásban nem lehet tenyésztői 
szervezeteket nevesíteni. Mindenhol vannak az ügyért rendkívül harcos 
álláspontot és kiváló álláspontot képviselő tenyésztők, és vannak bizony, akik 
ebben bizniszt látnak, ezt is mondjuk ki kőkeményen, a kutyaexportőrök. 
Nézzétek meg, hogy időnként milyen olaszországi cikkek vannak! Azok nem 
túl kedvezőek Magyarországra nézve - csak úgy megjegyzem. Tehát látjuk ezt a 
problémát, de nem lehet azt mondani, hogy mindenki gonosz abban, a 
másikak meg csupa becsületesek.  

Még egyetlen apróság: amikor a MEOE a törvénytelenség útját járva és 
megállítva ki volt tiltva és minden, felfüggesztve, az FCI - a nemzetközi 
szervezetről beszélek - viszont soha nem vonult ki mögülük, tehát azt nem 
tudtuk elérni, hogy az FCI is fogadja el, hogy a MEOE kvázi 
jogszabályellenesen direkt nem tartotta be a magyarországi szabályozásokat. 
Az FCI tehát végig kitartott a mi fogalmaink szerint egy jogszabályellenesen 
működő szervezet mellett, és se a nyolcéves szocialista kormányzás, se a mi 
négyéves kormányzásunk nem tudott ezen az álláspontján változtatni. Ő akkor 
is a MEOE-nek ítélte a nemzetközi kiállítási jogot, nem érdekelte őt, hogy 
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éppen jogszabályellenes, hogy mit döntött az Alkotmánybíróság, nem 
érdekelte, azt mondta, hogy: ő a mi tagunk száz éve, vagy nem tudom mióta, 
talán több mint száz éve, vagy valami ilyesmi. Itt tehát ilyen külső erők is 
dolgoznak jelenleg is, és dolgoztak is, és ezért döntött úgy a kormány, hogy 
rajtunk kívül álló eszközrendszer is befolyással van erre a rendszerre, 
maradjunk a magyar kutyafajoknál, az a mi dolgunk. Mondom: lehet, hogy 
négy év múlva itt ülnek majd, akik itt ülnek a Mezőgazdasági bizottságban, és 
újragondolják ezt az egészet.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden, 

elnök úr. De akkor ezen logika alapján most bármilyen más állatfaj esetében is 
ezt fogja tenni az állam? Hogy ha nem tud… 

 
ELNÖK: Miért, van ilyen szabályozás más állatfajok esetében? Vagy 

hogy van? 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ugyanezen logika 

alapján bármikor előfordulhat természetesen.  
 
ELNÖK: Nincs máshol szabályozás, szeretném jelezni.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: De most itt az állami 

szerepvállalásra utalok, hogy akkor ha bárhol felmerül egy probléma, akkor az 
állam innentől kezdve nem kér adatokat, a pénzmosást vagy a szaporítást vagy 
bármit szabadon engedélyezhet, hogyha számára egy konfliktusos helyzet 
felmerül. Én ennek a logikáját tartom végtelenül elítélendőnek… 

 
ELNÖK: Nem. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, és még egyszer 

hangsúlyozom, hogy ezt egyáltalán már állatvédelmi szempontból is 
aggályosnak tartom, pont azért, amit elmondott az elnök úr, hogy bizony 
Magyarország sajnos a kutyaszaporításban nagyhatalomnak számít európai 
színtéren. Elég ha megnézzük a hasonló méretű és lélekszámú Ausztriával 
vagy Szlovákiával való összehasonlításunkat, hogy hány ebet törzskönyveznek, 
és hova kerülnek a Magyarországon tenyésztett és szaporított - mert erre is, 
arra is van példa - ebek, ez mekkora üzletet jelent, és az állam ennek a 
felügyeletéből teljesen kiszáll. Túl tehát a tisztességes és nem tisztességes 
kategóriákon ezt is problémának tartom. És - csak reagálva az elnök úr által 
elmondottakra - én sem állítottam, hogy mindenki tisztességtelen, aki 
mondjuk a MEOE égisze alatt tenyésztői szervezet, hiszen a nemzetközi 
jogosultság miatt számtalan becsületes, tisztességes tenyésztő kénytelen ott 
lenni, tehát, csak a félreértések elkerülése végett, én nem így akartam 
kategorizálni, de az tény, hogy innentől kezdve az államnak nem lesz arra 
ráhatása és lehetősége, hogy a tisztességes és becsületes tenyésztők és a 
tisztességtelen szaporítók között egyáltalán bármilyen módon különbséget 
tegyen. 

 
ELNÖK: Szeretném megjegyezni, hogy az államnak elég deklarált 

irányító és határozati köre van, amit soha nem fog feladni, tehát a pénzmosás 
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elleni küzdelmet ne keverjük már ide az állattenyésztőkhöz! A lótenyésztőknek 
vagy a Magyar Állattenyésztők Szövetségének - amelynek az új elnökét 
köszöntöm Farkas Sándor személyében - semmilyen állami kötelező direktíva, 
szabályozás nincs, a gyönyörű lótenyészetek, s a többi, mégis tudják, hogy 
hogyan kell csinálni a dolgokat nemzetközi szinten, hazai szinten. (Magyar 
Zoltán közbeszól.) Tehát nem igaz, hogy csak állami beavatkozással lehet 
kontrollal, felügyelettel netán az állattenyésztést és bármilyen civil, egyesületi 
formát szabályozni. Akkor az egész sportéletünket, ami az egyesületi törvény 
alapján épül fel, kőkemény regulák alá kellene vetni - de nem igaz, nem 
tesszük ezt, azt mondjuk, hogy szerveződjenek, és annak van egy csúcsszerve, 
azt úgy hívják, hogy Magyar Úszószövetség, meg bokszszövetség, meg nem 
tudom micsoda, és ez a rendes felépítménye a rendszernek. Ebben semmi más 
különbség nem lesz, mint ahogy ezen egyesületi formákban sem lesz többé 
direkt szabályozás. Tehát ekkora tragédiát ne lássunk azért ebben, hogy akkor 
majd lassan már szét fog esni az állam, mert mindenhonnan kivonul! 

Én egyébként úgy látom a jelenlegi kormányfőnket, hogy az 
államigazgatási szerepkörben inkább még több feladatot vállal magára az 
állam, de ez nem jelenti azt, hogy minden, például egyesületi szabályozói 
körbe tartozó feladatnál is államigazgatási szerepet kellene vállalni, szerintem 
erről van szó.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Az előterjesztő jelezte, hogy nem támogatja az indítványt, és összefügg 

a két indítvány, ezért tehát egy döntéssel tudunk róluk szavazni. Kérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja Magyar Zoltán és képviselőtársai indítványát. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez a többség. Bizottságunk nem támogatja.  

Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, akar-e valamelyik felvetésre 
reflektálni a kormány képviselője? (Nincs jelzés.) Nem akar. Nincs további 
indítvány, amelyről tárgyalnunk kellene, ezért a részletes vitát itt lezárnám. 
Pontosabban javaslatot teszek arra, hogy bizottságunk lezárja a részletes vitát, 
miután nincs több tárgyalandó anyag. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem. A többség 
így döntött ugyan, de nem tudom, ha nem zárnánk le, akkor még miről 
vitatkoznánk (Magyar Zoltán: Lehetne még miről.), de ez már csak egy 
elméleti kérdés maradt számomra. 

A jelentés elfogadására teszek javaslatot, amely jelentésben házelnök 
úrnak elküldve az itt elhangzó vita összegzésére kerül majd sor. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a jelentést nyújtsuk be? Aki egyetért ezzel, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Kérdezem, hogy bizottsági előadókat szeretnénk-e állítani a parlament 
előtt folyó vitánál. A többségi részről nem szeretnénk bizottsági előadót 
állítani, a kisebbségnek azért nincs lehetősége, mert megszavaztuk a jelentést, 
a jelentés pedig tartalmazza a fennálló vitát. 

Tehát bizottságunk nem állít előadót a majdani vitaszakaszban. 
Ezt a napirendi pontot minden tekintetben megtárgyaltuk, ezért a 2. 

napirendi pontot lezárom. 
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Az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről szóló B/8386. számú 
beszámoló (Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése 
alapján és lehetőség szerint a határozathozatal) (Beszámolót 
tárgyaló bizottság) 

A 3. napirendi pontra térünk rá: az agrárgazdaság 2014. évi helyzetéről 
szóló beszámoló B/8386. számon. Szintén államtitkár urat kérem meg, segítő 
kollégáival, hogy a beszámolót tegye meg. Megadom a szót. 

Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) 
beszámolója 

DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Engedjék meg, 
hogy egy átfogó, összefoglaló áttekintést ismertessek erről a jelentésről. 

A Földművelésügyi Minisztérium idén 17. alkalommal készítette el éves 
jelentését a magyar agrárgazdaság helyzetéről. Az első, 1997-ben elkészült 
beszámoló óta a jelentés fontos dokumentuma lett az agrárpolitika és a 
szakmai körök tájékoztatásának, emellett a szakpolitikák megalapozásához is 
segítséget nyújt. 

Az ágazat szereplői ismerik és igénylik az elkészítését, széles társadalmi 
bázis számít évről évre a megjelenésére. Elkészítését országgyűlési határozat 
írja elő, mely megfelelőképpen hangsúlyozza a beszámoló jelentőségét, és 
megalapozza szakmapolitikai súlyát is.  

Az évtizedek alatt kialakult szerkezetet és tartalmat a szerkesztők 2013-
ban kezdték megújítani, figyelembe véve az elmúlt évek mélyreható és 
számottevő változásait, amelyek az ágazat majdnem minden területén 
jelentkeztek. Évről évre, lépésről lépésre strukturálták át a fejezeteket, 
bővítették új témakörökkel az anyagot az aktuális helyzetnek megfelelően, 
megtöltve azokat naprakész adatokkal, elemzésekkel, valamint ahol mód nyílt 
rá, ott öt évre visszatekintő trendelemzéssel. 

A tavalyi esztendő agrárteljesítményét bemutató jelentésben kibővült 
és megújult a vállalkozások pénzügyi és vagyoni helyzetét bemutató fejezet, 
hangsúlyosabb szerepet kaptak a költség- és jövedelemmutatók. Újabb 
adatokkal bővült a mezőgazdasági vállalkozások finanszírozásáról és 
hitelgazdálkodásáról szóló fejezet, mely így naprakész információkkal szolgál 
az egyes vállalkozások finanszírozási helyzetének javítását célzó 
programokról. Részletesebb költség-jövedelem-elemzéssel és termelési 
mutatókkal bővült a mezőgazdasági termelést bemutató rész. 

Harmadik éve készül új szerkezetében az élelmiszeripar helyzetét 
ismertető fejezet, mely idén 9 darab szakágazati elemzéssel is kibővült. A 
magyar árucikkek piaci megjelenése, értékesítésük felfuttatása, 
versenyképességük növelése magas színvonalú, jó helyen és jó időben végzett 
marketingtevékenység nélkül elképzelhetetlen a globálissá nőtt piaci térben. 

E tevékenységet hivatott bemutatni a „Minőségrendszerek vagy 
közösségi marketing” címet viselő fejezet, mely idén megújulva, az uniós és 
hazai minőségrendszereket szerves egységbe szerkesztve, a teljesség igényével 
mutatja be a témát.  

Továbbfejlődött a feketegazdaságról szóló fejezet, idén a NAV és a 
NÉBIH segítségével kibővült a foglalkoztatásra irányuló ellenőrzési 
tapasztalatokkal. Új arculatot kapott a Magyarország környezeti állapotát 
bemutató rész. A fejezet külön tárgyalja a levegő, a talaj, a víz állapotát, 
bemutatja a hulladékgazdálkodást, a környezetikár-mentesítést, illetve 
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ismerteti a témát érintő legfontosabb beruházásokat. Ugyancsak új 
szempontok alapján készült az „Élővilág és természetvédelem” című fejezet, 
mely bemutatja a védett természeti területek megoszlását hektárra kivetítve, 
védelmi kategóriánként, kiemelve a fokozottan védett területeket, külön 
kiemelve, hogy a védett, őshonos és veszélyeztetett állatfajták egyedszáma - 
magyar szürke, magyar tarka, magyar bivaly, cikta, cigája - 2014 decemberére 
13 ezer darabra nőtt. 

A 2015-20-as fejlesztési ciklusra vonatkozó közös agrárpolitika 
alapvetően határozza meg az elkövetkező 5-6 év lehetőségeit. Az ide vonatkozó 
fejezet ismerteti a KAP-pal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, valamint a 
hosszan tartó tárgyalássorozat magyar sikereit, amely sikerek mérföldkőnek 
tekinthetőek az új támogatási rendszer kialakításában. A támogatások 
esetében folytattuk a tavaly bevezetett módszertant, vagyis ágazati bontásban 
is - szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet - bemutatásra 
kerülnek a kifejezett juttatások.  

Az agrárjelentés főbb megállapításai a következők. A 2014. évi 
gazdasági növekedésben az előző évi magas bázis ellenére meghatározó volt a 
mezőgazdaság szerepe. Az ágazat bruttó hozzáadott értékének volumene 13,9 
százalékkal nőtt, ez megközelíti az egy évvel ezelőtti 15,3 százalékot. Ennek 
köszönhetően az ágazat 0,5 százalékponttal járult hozzá a 3,7 százalékos GDP-
növekedéshez. 

A mezőgazdaság pozitív GDP-hozzájárulása elsősorban a szántóföldi 
növények és a gyümölcsfélék kedvező termésmennyiségének köszönhető. 
2014-ben rekordtermést takarítottak be kukoricából, napraforgóból és 
repcéből, de kedvező volt a búza, a cukorrépa, a burgonya, valamint az alma és 
a meggy termésmennyisége is. Emellett az is pozitív tény, hogy jelentős 
mértékben nőtt az állattenyésztés kibocsátása is, főként a sertés-, a baromfi-, a 
juh- és a tejágazatoké, illetve nőtt a szarvasmarha-, a sertés-, a tyúk-, a kacsa- 
és a pulykaállomány. 

A KSH mezőgazdasági számlarendszere szerint a mezőgazdaság 
kibocsátásának 2011 óta tartó növekedése 2014-ben is folytatódott, mind a 
növénytermesztés, mind az élőállatok és állati termékek kibocsátása 
jelentősen meghaladta az előző évi értékeket. A mezőgazdaság folyó alapáron 
számított kibocsátása 2014-ben 2447,2 milliárd forint volt, 5,6 százalékkal 
több, mint 2013-ban. Ezen belül a növénytermesztés és a kertészeti termékek 
kibocsátásának értéke 1454,6 milliárd forint, plusz 6,6 százalék, az élőállatoké 
553,7 milliárd forint, ez plusz 2,6 százalék, az állati termékeké 273 milliárd, 
plusz 8,6 százalék volt. 

A mezőgazdasági termelői árak csökkenése 2014-ben is folytatódott. Ez 
elsősorban a főbb tevékenységek világszerte bőséges termésmennyiségének, 
valamint az orosz embargó közvetett hatásának tudható be. A termelői árak 
összességében 4,9 százalékkal mérséklődtek, ezen belül a növényi termékek 
termelői ára 8,3, az élőállatoké 2,2 százalékkal csökkent. Ezzel szemben az 
állati termékek 5,8 százalékkal drágultak.  

A mezőgazdasági termelés költségei a növekvő kibocsátás mellett az 
előző évi szinten maradtak, ezért javult a mezőgazdasági termelés 
jövedelmezősége. A folyó termelőfelhasználás, a termelés során felhasznált 
input anyagok értéke az előző évi szintet mindössze 0,1 százalékkal haladta 
meg, a bruttó hozzáadott érték folyó áron a kibocsátás és a folyó 
termelőfelhasználás különbségével, 14,9 százalékkal, a mezőgazdasági 
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tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 16,5 százalékkal 
volt magasabb, mint 2013-ban. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyorsjelentése szerint az ágazat 
vállalkozásainak összesített eredmény-kimutatása alapján az üzemi 
tevékenység eredménye 2014-re 22,7 százalékkal nőtt 2013-hoz képest, azaz 
147,1 milliárd forintról 180,5 milliárd forintra. Az eredmény növekedését a 
hazai értékesítés nettó árbevétele 2,9 százalékkal, az egyéb bevételek 6,4 
százalékkal és az aktivált saját teljesítmények értékének 1,6 százalékkal 
történő növekedése okozta. A pénzügyi műveletek ráfordításainak 14,5 
százalékos csökkenése és a rendkívüli bevételek 17,4 százalékos növekedése 
miatt az adózás előtti eredmény 16,3 százalékkal nőtt 2013-hoz képest. A 
pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkenését a jegybanki alapkamat 
csökkentése és a növekedési hitelprogramban meghatározott alacsony, fix, évi 
2,5 százalékos kamatláb okozta. 

Javult az ágazat vagyoni helyzete is. A befektetett eszközök értékének 
2013-ról ’14-re történő, elsősorban a tárgyi eszközök értékének növekedése 
miatt bekövetkező 7,8 százalékos növekedés arra utal, hogy a működés alapjai 
pótlásra kerültek, tehát a hatékonyság és az eredményesség romlására a 
befektetett eszközök elhasználódása miatt nem kell számítani. 

Az ágazat tőkestruktúráját vizsgálva megállapítható, hogy a saját tőke 
aránya, azaz a tőkeerősség kedvező, a saját tőke összes forráson belüli aránya 
59,2 százalékról 60,4 százalékra nőtt. Az aggregát adatok alapján nem 
jellemző az eladósodottság az ágazatra, a tulajdonosi tőkerész aránya a 
meghatározó.  

A befektetett eszközök fedezettsége azt mutatja meg, hogy a befektetett 
eszközök milyen arányban vannak fedezve saját forrásból. Fontos, hogy a 
tartósan befektetett eszközök tartós forrásból legyenek finanszírozva. A 
mutató értéke az ágazatban kedvező és javuló tendenciát mutat.  

Az ágazat pénzügyi helyzete is javuló tendenciát mutat. A likviditási 
mutató, az azonnali fizetőképesség mérőszáma kedvező, és javult is 2013-hoz 
képest. A 2014. évi érték 1,8, a mutató elfogadott értéke 2, a banki gyakorlat az 
1,8-as értéket már kiválónak ítéli.  

A mezőgazdasági termelés költségei a növekvő kibocsátás mellett az 
előző évi szinten maradtak, ezért javult a mezőgazdasági termelés 
jövedelmezősége. A folyó termelőfelhasználás, a termelés során felhasznált 
input anyagok értéke az előző évi szintet mindössze 0,1 százalékkal haladta 
meg, a bruttó hozzáadott érték folyóáron a kibocsátás és a folyó 
termelőfelhasználás különbségeként 14,9 százalékkal, a mezőgazdasági 
termelési tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 
16,5 százalékkal volt magasabb, mint 2013-ban.  

Az élőmunka felhasználásának hatékonysága is nőtt az előző évhez 
képest. Az egy főre jutó árbevétel 2,2 százalékkal, az egy főre jutó bruttó 
termelési érték 3,9 százalékkal nőtt. A foglalkoztatottak létszámának 
növekedését meghaladó mértékű árbevétel- és kibocsátásnövekedés figyelhető 
meg az ágazatban, ez egy nagyon fontos kitétel.  

A tárgyi eszközök hatékonysága 13,6 százalékkal nőtt az előző évhez 
képest. A vállalkozások által előállított bruttó hozzáadott érték képződéséhez a 
tárgyi eszközök 2013-ban 28,8 százalékkal, 2014-ben 32,7 százalékkal járultak 
hozzá, tehát a vállalkozások hatékonyabban használták ki a tárgyi eszközeiket, 
mint egy évvel korábban. 
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A saját tőke jövedelmezősége 1,2 százalékponttal nőtt 2014-re az előző 
évhez képest, ami kedvező tendenciát mutat, a tőkearányos eredmény 
1,3 százalékponttal nőtt, az eszközarányos eredmény közel 1 százalékponttal 
nőtt, az árbevétel-arányos adózott eredmény 1,7 százalékpontos növekedése 
pedig azt mutatja meg, hogy a bevétel nagyobb hányada lett eredmény 2014-
ben, mint az azt megelőző esztendőben.  

A mezőgazdasági beruházások növekedése 2014-ben is folytatódott, a 
bővülés mértéke 2013-hoz hasonlóan meghaladta a nemzetgazdasági átlagot. 
A 2014. évben összesen 320,4 milliárd forintot költöttek fejlesztésre a 
gazdálkodók, folyóáron 20,5 százalékkal többet, mint egy évvel ezelőtt. A 
beruházások volumene 16,8 százalékkal nőtt egy év alatt.  

A mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 2014-ben újra nőtt 189,6 ezer 
főről, amely 5 ezer fővel, 2,6 százalékkal haladta meg a 2013. évi szintet. Az 
ágazat foglalkoztatása 9,7 százalékkal, 16 800 fővel növekedett 2010 és ’14 
között.  

Az élelmiszeripar teljesítménye a 2013. évi stagnálást követően 2014-
ben is növekedésnek indult. Az előző évekkel ellentétben 2014-ben az összes 
értékesítés mintegy kétharmadát adó belföldi értékesítés volt a növekedés 
hajtómotorja, amely változatlan áron közel kétszer olyan gyorsan, plusz 
4,6 százalékkal nőtt, mint a közvetlen export, amely 2,6 százalékon alakult. 
Ezáltal az ágazat összes értékesítésének volumene 3,8 százalékkal bővült. Az 
élelmiszeripar termelési értéke 2014-ben folyóáron 2748,5 milliárd forint volt, 
változatlan áron 4,8 százalékkal haladta meg az előző évi szintet.  

Az élelmiszeripari beruházások értéke és volumene az előző évi 
megtorpanást követően 2014-ben ismét dinamikusan növekedett. Az ágazat 
beruházásainak teljesítményértéke az előzetes adatok szerint 13,1 milliárd 
forintra nőtt, volumene több mint negyedével, plusz 28,5 százalékkal bővült.  

Az élelmiszeripari foglalkoztatás 2012-ben megindult növekedése 
2014-ben tovább folytatódott, ennek köszönhetően 2014-ben 143 ezer 
embernek nyújtott megélhetést az ágazat, 9,9 százalékkal, azaz 12 800 fővel 
többnek, mint egy évvel korábban. Az élelmiszeripar foglalkoztatása 2010 és 
’14 között 17,2 százalékkal, 21 ezer fővel bővült. 

A kedvezőtlen nemzetközi politikai és piaci környezet ellenére az 
agrárexport 2014-ben is magas szintet ért el. A kivitel volumene meghaladta a 
2013. évi szintet, ugyanakkor a nemzeti piacokon végbement árcsökkenés 
miatt az export értéke enyhén csökkent, ennek ellenére az agrár-
külkereskedelem 2014-ben is a nemzetgazdasági külkereskedelmi többletének 
közel felét adta. Ezzel párhuzamosan folytatódott a kedvező szerkezetváltozás 
az exportban, tovább nőtt a magas hozzáadott értékű termékek aránya. Az 
export 2014. évi 7796 millió eurós értéke 2,6 százalékkal, 205 millió euróval 
maradt el a 2013. évitől, míg az import 4666 millió euróra nőtt, ez plusz 
4,5 százalékos növekedés, ez annyit jelent, mint 201 millió euró. Ennek 
következtében az egyenleg 3130 millió euróra csökkent, ami 11,5 százalékkal, 
407 millió euróval kevesebb, mint 2013-ban volt. Ugyanakkor az export és az 
egyenleg még így is magas szintet ért el, a kivitel 2010 és ’14 között 
33,4 százalékkal, az egyenlege 46,8 százalékkal bővült.  

Az agrárfejlesztési támogatások 2014-ben is hatékonyan javították a 
gazdálkodók pénzügyi és jövedelemhelyzetét, ösztönözték beruházásaikat, 
valamint hozzájárultak a fenntartható környezetgazdálkodáshoz és a vidéki 
térségek társadalmi-gazdasági fejlődéséhez. Kiemelkedő szerepe van az EU 
által finanszírozott közvetlen támogatásoknak, amelyek 2014-ben a 
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támogatások több mint felét tették ki. A Földművelésügyi Minisztérium élt az 
előlegkifizetés lehetőségével, ami jótékonyan hatott a termelők likviditására.  

Kedvező, hogy az érzékeny ágazatok fejlődését 2014-ben is segítették a 
különleges, elkülönített és szerkezetátalakítási támogatások. Az élőmunka-
igényes zöldség, gyümölcs és szőlő, valamint az állattenyésztés 
beruházásaihoz jelentős mértékben járultak hozzá a vidékfejlesztési 
támogatások beruházási jogcímei. A nemzeti támogatások közül érdemes 
kiemelni, hogy a sertés- és baromfiágazatok meghatározó támogatási, az 
állatjóléti támogatások összege jelentősen emelkedett.  

A 2014. évi kiemelkedő agrárgazdasági eredményekhez jelentős 
mértékben hozzájárultak a kedvezményes finanszírozási programok is. A 
mezőgazdaság finanszírozásában az állami szerepvállalás lényegesen 
meghaladja az átlagos nemzetgazdasági arányt, amit az ágazat sajátosságai 
indokolnak. A mezőgazdasági szektor egyéni és társas vállalkozásaihoz 
kihelyezett hitelek állományának 2013-ban megkezdett növekedése 2014-ben 
tovább folytatódott, az állomány elérte a 457 milliárd forintot, a társas 
vállalkozások hitelállománya 388 milliárd forint, az egyéni gazdaságoké 
69 milliárd forint, ami az előző évi értéket 10,7 százalékkal, a növekedési 
periódus kezdőpontjának számító 2012-es adatot 24 százalékkal haladta meg.  

Az élelmiszeripar társas vállalkozásainak hitelállományát jellemző, 
2010-ben elindult csökkenő tendencia 2014-ben megállt, és újra 
emelkedésnek indult az állomány értéke. Év végére 15,1 százalékkal 
388,1 milliárd forintra nőtt az ágazati hitelállomány, ami így meghaladta a 
2010. évi értéket is. Az ágazat teljes nemzetgazdasági hitelállományából való 
részesedés növekedett 2014-ben, értéke 5,7 százalék volt, 2010 és ’14 között 
0,7 százalékponttal emelkedett.  

A kedvező fordulatot mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar 
tekintetében a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjának 
meghirdetése jelentette. A mezőgazdasági vállalkozások kimagasló mértékben 
profitálnak a nemzeti hitelprogram nyújtotta lehetőségből, a program 
mindkét ütemét tekintve a mezőgazdaság részesedése 356 milliárd forint, 22 
százalékos, ami messze meghaladja a mezőgazdaság bruttó hozzáadott 
értéken belüli részarányát, ami 2014-ben 4,5 százalék, valamint a teljes 
hitelállományon belül a mezőgazdasági hitelek részarányát, ami 2014-ben 6,5 
százalék volt. 

Az élelmiszeripar a növekedési hitelprogram forrásaiból 71 milliárd 
forint összegben - azaz 8 százalék - részesedett. Részben az FM 
közbenjárásának is köszönhetően 2014. január 1-jétől a mezőgazdaságban 
működő egyéni gazdaságok is részt vehetnek a programban, továbbá fontos 
eredmény, hogy a lízingfinanszírozást is beengedték a programba. A 
lízingcégek által 2014-ben finanszírozott összegből 72 milliárd 47 millió forint 
került a növekedési hitelprogram keretében kihelyezésre.  

A kedvezményes finanszírozási programok fontos elemét jelentették 
2014-ben is az MFB Zrt. által működtetett agrárfinanszírozási programok. Az 
Új Magyarország agrárfejlesztési hitelprogram, az MFB agrár-forgóeszköz 
hitelprogram, az Új Magyarország TÉSZ forgóeszköz hitelprogram, az agrár-
forgóeszköz vis maior hitelprogram, az MFB élelmiszeripari forgóeszköz 
hitelprogram, melynek közös eleme a szektorális irányultság. Ez biztosítja, 
hogy a programok forrásait csak a megcélzott hitelvevői kör és a 
feltételrendszerben meghatározott célra vehetik igénybe. 2014. december 31-
éig a hitelprogramokra összesen 45,7 milliárd forint értékű kérelem érkezett 
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be az agráriumban működő vállalkozások részéről, melyből 37,8 milliárd, azaz 
83 százalék forintértékű hitelkérelmet hagytak jóvá. A hitelprogramok 2015 
februárjában megújultak, az FM által nyújtott kamattámogatás a korábbi 50 
százalékról 60 százalékra növekedett. 

2002-ben elindult a Széchenyi Kártya Program, amely főként a kisebb 
üzemméretű egyéni gazdaságok, őstermelők, családi gazdaságok, fiatal 
mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozások számára kínál kedvező 
forgóeszköz-finanszírozási lehetőséget, akár 3 éves futamidőre. Az FM a 
megkötött folyószámla-hitelszerződésekhez 2013 júliusától évi 4 százalékpont 
kamattámogatást és 50 százalék garanciadíj-támogatást nyújt. A vállalkozások 
2014. év végére több mint 24 milliárd forint értékben nyújtottak be Agrár 
Széchenyi Kártya hiteligényt. 

Az intézményi kezességvállalásnak kulcsszerepe van az agrárszektorba 
tartozó kkv.-k hitelezésében. A hazai gazdasági szereplők egy részének nincs 
elég szabad fedezete, és sok olyan kis cég van, amely jogi kötelezettség híján 
nem vezet olyan közhiteles nyilvántartást, mely alapján a bankok becsülni 
tudnák a hitelkockázatát. A finanszírozási forrásokhoz történő hozzáférést az 
Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
is segíti. Ezen belül az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
tevékenysége azokra a vállalkozásokra fókuszál, amelyek mezőgazdasági 
területen működnek, vagy tevékenységük a vidéki térséghez kapcsolódik. 

A Garantiqa szélesebb vállalkozói kört céloz meg, kezességvállalása 
valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozás számára igénybe vehető. 

A mezőgazdasági szektorban a garantált hitelállomány 2010. év végén 
58 milliárd forint volt, majd egy kis visszaesést követően az elmúlt két évben 
újra bővült. A növekedésnek köszönhetően a 2014. év végén 64,4 milliárd 
forint volt az állomány értéke, amely az előző év végéhez képest 15,4 
százalékos emelkedést jelent. Az elmúlt öt évben az egyéni gazdaságok aránya 
fokozatosan nőtt a teljes garantált hitelállományon belül, a 2014. év végén 
44,2 százalékot tett ki. 

A mezőgazdaságban a 2014. év végén a kezességvállalásban részesülő 
hitelállomány nagysága az ágazat egyéni és társas vállalkozásainak összes 
hitelének 14,1 százalékát tette ki. Az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány által vállalt kezességek 2014-ben összesen 107,6 milliárd forint 
forráshoz segítették hozzá a vállalkozásokat, ami 4 százalékos emelkedést 
jelent az előző évihez, és 50,5 százalékos növekedést a két évvel korábbihoz 
képest. 

A kezességállomány az elmúlt négy év alatt másfélszeresére nőtt, a 
2014. év végére meghaladta a 98 milliárd forintot, a kezességgel biztosított 
hitelek összege pedig a 151 milliárd forintot. 

A kis- és középvállalkozói szektor hitelezésének elősegítése érdekében 
2013. év második felétől az FM kezességvállalási díjtámogatást nyújt a 
vállalkozásoknak szabad csekély összegű de minimis támogatási keretük 
terhére. 2014-ben a kezességvállalási díjtámogatások összege 160,4 millió 
forint volt, amely több mint 75,4 milliárd forint összegű hitel felvételét 
segítette. 

Összességében megállapítható, hogy a 2014. év kedvező volt az 
agrárgazdaság számára, mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar 
termelési, foglalkoztatási és pénzügyi eredményei javultak. Örvendetes, hogy a 
mezőgazdaságon belül tovább javult az állattenyésztés helyzete. Emellett a 
beruházásoknak köszönhetően javult az agrárgazdaság versenyképessége, 
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amely a termelés hosszú távú növekedését vetítheti előre. Mindebben jelentős 
szerepe volt az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak és a kedvezményes 
hitelprogramoknak. 

Tisztelt Elnök Úr! Arra kérem, hogy a jelentést megtárgyalni 
szíveskedjenek, és majd azt fogadják el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Úgy, ahogy az 

előterjesztésből és a benyújtott agrárjelentésből kiolvasható, ez a 2014-es év 
egy igen szép éve volt a magyar mezőgazdaságnak. Tartok tőle, hogy sokat 
fogunk majd még visszahivatkozni 2014-re. Ez olyan, mint az olimpiai bajnok, 
hogy minden vetélytárs versenyző a bajnokot szeretné legyőzni, nekünk lehet, 
hogy ilyen lesz ez a 2014-es év. Majd ezeket az adatokat szeretnénk az idő 
elteltével esetleg elérni, túlszárnyalni, megsokszorozni, és akkor megint egy 
szép éve lesz abban az évben majd a magyar mezőgazdaságnak. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás van-
e. Magyar Zoltán alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Szeretném megköszönni államtitkár úrnak ezt a részletes 
tájékoztatót, nagyon hasznos volt, illetve köszönet a munkatársaknak, akik 
előkészítették ezt az anyagot. Örülök, hogy volt közel két hónapunk átnézni, 
tehát megfelelő ideje is volt azoknak a bizottsági tagoknak, akiket ez érdekelt, 
átnézni ezt a jelentést. Én is átfutottam, és hogy ha lehámozzuk azt a 10 
százaléknyi kötelező kormányzati kommunikációt belőle, akkor tényleg egy 
hasznos anyagot találunk. 

Egy olyan technikai kérdésem lenne, hogy nyilvánvalóan nem 
lehetséges az az idő rövidsége miatt, hogy mondjuk a 2015-ös agrárjelentést 
tudjuk ilyen időpontban tárgyalni, ez nyilvánvalóan kivitelezhetetlen, de ha 
tolódna ez és mondjuk ősszel lenne egy ilyen agrárgazdasági jelentés, akkor 
sem lehetséges esetleg, hogy az azt megelőző évet már tudjuk tárgyalni? Ez 
technikailag egyébként megoldható-e, mert azért így másfél év távlatából már 
nem biztos, hogy annyira friss adatokat tartalmaz. Ez csak tényleg egy ilyen 
technikai dolog, és tudom, hogy így is rengeteg energiájába kerül ez a 
munkatársaknak, de a mai informatikai háttérrel talán ez már nem 
elképzelhetetlen. Az is valószínű, hogy a KSH-t és sok minden mást is meg 
kellene reformálni, hogy ez a kérés működhessen, de azért kíváncsi lennék, 
hogy van-e esetleg erre valamiféle terv. 

Öt éve kísérem nyomon a hasonló beszámolókat, ha jól rémlik, akkor 17 
éve készülnek ilyen beszámolók, és az az időszak, amióta nyomon követem, az 
mindenképp alkalmas volt arra, hogy meg tudjam állapítani azt, hogy az 
átláthatósága, a hasznossága és a logikája is sokat fejlődött a beszámolónak, 
ezt mindenképpen el kell mondani, és nem is csak számunkra, politikusok 
számára, hanem bizony, vannak az ágazatnak olyan szereplői, olyan 
munkakörök, ahol tudom, hogy elvárás az, hogy ezt áttekintsék és tisztában 
legyenek az itteni adatokkal, és ez számukra is egy hasznos beszámoló. 

Ugyanakkor nagyon örülnék annak, ha végre egy kicsit talán a logikája 
és azok az elért eredmények más szemszögből is meg lennének tekintve, mint 
amit évről évre láthatunk. Itt arra gondolok, hogy nagyon erős a GDP-
szemlélet és hiányzik például az, hogy a közjó szempontjai szerint hogyan 
változott a magyar agrárgazdaság. Ezt egyáltalán nem részletezi, és ezért lett 
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volna jó, hogyha mondjuk lehet, hogy nem ehelyett, hanem ezzel 
párhuzamosan, de egy vidékgazdaságot górcső alá vevő beszámolót is 
olvashatnánk itt évről évre, mert azt hiszem, hogy az sokkal többet elmondana 
arról, hogy a magyar vidék és a magyar jövő helyzete hogyan alakul, mint 
pusztán az agrárgazdaság. Nem akarom ezt lebecsülni, nagyon fontos 
beszámoló és helyén is van, hogy ez ilyen logikával készült, de hogy ezzel 
párhuzamosan jó lenne, ha készülne egy vidékgazdaságot vizsgáló is, hiszen 
most itt néhány tízezer szereplőnek a helyzetéről beszélgetünk, miközben 
tágan értelmezve a magyar vidék mondjuk 7-8 millió embert jelent, és az ő 
helyzetükre vajmi kevéssé látunk rá egy ilyen beszámolón keresztül, 
hangsúlyozom: ez persze, nem ennek lenne a szerepe. 

Illetve szerettem volna esetleg hallani és a beszámolóban is többet 
olvasni arról, még ha beszámoló is, hogy mondjuk egy áfacsökkentés, ami 
néhány marginális területen megjelent, milyen hatással lehetne az 
agrárgazdaság és az élelmiszer-gazdaság területére, hogyha mondjuk az 
alapvető élelmiszerek tekintetében megvalósításra kerülne, ahogy egyébként 
kormánypárton már elfelejtették, de ellenzékben még önök is sokat 
hangoztatták ennek az esetleges pozitív hatásait és jelentőségét, akár csak az 
áfacsalásokra gondolok, akár a belső fogyasztás felpörgetésére.  

Az orosz embargót, illetve a nemzetközi helyzetnek a romlását érintette 
az államtitkár úr. Itt is arra biztatnám a kormányt, hogy gondolja át az eddigi 
stratégiáját, hogy a következő beszámolót már úgy olvashassuk, hogy ez nem 
negatív hatásként jelentkezett a magyar agrárágazatra, hiszen most már jól 
látható, hogy az az USA, amely a leginkább szorgalmazta ezt az embargót, a 
legnagyobb nyertese ennek a történetnek, és gyakorlatilag megint bolondot 
csinált az Európai Unióból. Úgyhogy ezzel kapcsolatban jó lenne, ha a 
következő beszámolóban már nem negatív hatásként jelenne meg.  

Az előlegkifizetéseket említette az államtitkár úr. Ez valóban igaz volt a 
2014. évre. Azt hiszem, hogy jövőre már egy kicsit árnyaltabb lesz ez a 
kijelentés és ez a kép is, és erre is érdemes lesz majd odafigyelni.  

Összességében ezt a beszámolót jónak tartom, de nagyon-nagyon 
hiányoljuk továbbra is, hogy a magyar vidék és a magyar vidéki többség 
helyzetéről nem készül hasonló beszámoló, már csak azért is, mert papíron 
már túl vagyunk a Nemzeti Vidékstratégia megvalósulásának a félidején, és 
még csak ott sem tartunk, hogy az Országgyűlés elé merték volna hozni ezt a 
vidékstratégiát, ahogy egyébként korábban ígérték. Az már egy sokkal 
átfogóbb képet mutatott volna, és sokkal több magyar ember életére való 
hivatkozásra lett volna elegendő, sokkal több muníciót tartalmazott volna arra 
vonatkozóan, hogy miket hibáztak, gondolok itt a birtokpolitikára, a 
támogatáspolitikára vagy éppen a jogszabályi környezetre, amelyek mind-
mind éppen az ellenkező folyamatot erősítik, mint amit egyébként 
kommunikációban ígértek, de ezt tényleg nem akarom részletesen idecitálni 
az agrárgazdaságról szóló jelentéshez. Arra biztatnám azonban a kormányt, 
hogy készüljön egy ilyen jelentés is a jövőben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további észrevétel? (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az államtitkár 

úrnak én is szeretném megköszönni a tájékoztatót, mert nagyon fontos, hogy 
ezek az eredmények minél inkább és minél szélesebb körben ismertek 
legyenek, nem csak a szakma és a szakterületen dolgozók számára. Amikor a 
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mai bizottsági ülésen láttam itt a bizottsági tagok arányát, akkor nem 
gondoltam, hogy Magyar Zoltán egy személyben az összes ellenzéki 
képviselőnek a demagógiáját el fogja mondani, de mégis ennek lehettünk 
tanúi. Én a magam részéről is szeretném felhívni a képviselő urat, hogy még 
ha az ellenzéki politikusnak a legnagyobb erénye a riogatás, meg sok esetben a 
valótlanság hirdetése, attól még a tény, az tény marad.  

A támogatások aránytalanságával fejezte be a mondanivalóját. A 
lakosság, a gazdaság, a magángazdaságok, a családi gazdálkodók nagyra 
értékelik, hogy a támogatás aránya 30:70 arányban változott. Hogyha a 
képviselő úrnak most ez az új ülésrend vagy az éppen aktuális kenyéradója 
miatt fáj, akkor azt megértjük, de a családi gazdálkodók örülnek annak, hogy 
az eddigi támogatási rendszer megváltozott. Most 70 százalékban azok kapják 
a legnagyobb támogatásokat, akiket egyébként eddig elvileg önök is védtek és 
támogattak. Hogyha ez változott az önök támogatási lobbija tekintetében, 
akkor ezt majd ezekkel az emberekkel tisztázza! 

A magyar családok megélhetését pontosan az garantálja, amit az 
államtitkár úr elmondott, az garantálja, hogy végre Magyarországon 
mezőgazdaságot művelni generációkon át biztosított, generációkon át 
biztosított, azért, mert hozzájuthattak a magyar termőföldhöz, ami eddig 
bizonytalan volt, vagy nagyon sok esetben kizárt volt. Ma Magyarországon kis 
és közepes családi gazdálkodóknak érdemes a mezőgazdaságba beruházni, 
befektetni, mert nem lebeg fölöttük az a kard, hogy amennyiben ne adj’ isten 
lesz egy kormányváltás, akkor újra elveszítenek mindent, és a magyar 
gazdatársadalom ki fog öregedni.  

Ha a vidékfejlesztésről beszél a képviselő úr, akkor miért felejti el, hogy 
soha nem látott és soha meg nem ismételhető fejlesztés előtt állunk, amikor a 
vidékfejlesztési programban 1300 milliárd forint lehetőség nyílik meg a 
vidéken élők számára? És ha az áfacsalást említette, akkor mondjon már még 
egy kormányt, amely az áfacsalás ellen annyit tett! Akár a fordított áfával, akár 
az áfacsökkentés útján, hogyha valamelyik kormány elindult, akkor az mi 
voltunk.  

Kérem, hogy ezt a demagógiát azért gondolja át, mert ha egy 
személyben mondja el, attól még a tények tények maradnak. Köszönöm, elnök 
úr.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Nem akartam elmenni ebbe az irányba, de Pócs képviselőtársam rákényszerít. 
Azért nagyon viccesnek tartom, hogy a korábbi szobatársak összeveszése miatt 
most a Jobbik bármiféle változáson ment volna keresztül. Természetesen a 
továbbiakban is a kis és közepes családi gazdálkodók oldalán állunk, és az erre 
tett utalását szeretném visszautasítani. Az, hogy 25 éven keresztül Orbán 
Viktor a beszédhez értett, Simicska Lajos meg a pénzhez, és ezt a kettőt jól 
kamatoztatták, és létrehoztak egy céget, amit Fidesznek hívnak, és ez jól 
működik, most meg összevesznek, ezt ne varrja már a mi nyakunkba! Semmi 
közünk ehhez a történethez, önök vesztek össze ezzel az úriemberrel. 

A riogatás. Én egyáltalán nem riogattam, én csak szeretném rábírni a 
kormányt arra, hogy ne csak egy szűken vett agrárgazdasági jelentés 
készüljön, amit dicsértem, hasznos, átlátható és teljes mértékben tényleg 
logikus a felépítése, és örülök, hogy van ilyen, csak biztatni szerettem volna a 
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kormányt, hogy egy, a magyar emberek életéről sokkal valósabb képet mutató 
vidékgazdasági jelentés is készüljön, mert ott sokkal nagyobbak a problémák. 
És pont a családi gazdaságoknál, amit említett Pócs képviselőtársam, pont itt 
kezdődik a probléma, hogy a fogalmakat nem tisztáztuk az elmúlt 
évtizedekben, hogy kinek mit jelent a családi gazdaság támogatása. Én tudom, 
hogy jó néhány családi gazdaság nagyon jól van támogatva az önök 
kormányzása alatt, meg is lehet ezeket a családokat nevezni, mindannyian 
ismerjük, hogy kik például az állami földprivatizáció nagy nyertesei, meg 
miért normális ország az… (Pócs János: Magyar családok. Magyar 
családok!) Persze, magyar családok! Mészáros Lőrinc például, ő is egy magyar 
család, senki nem vitatja ezt, de az mégiscsak abszurd, hogy mondjuk Fejér 
megyében az eladott állami földek 40 százaléka, az összterület 40 százaléka 
300 hektár fölötti méretben lett eladva. Milyen családi gazdaságok 
támogatása ez? De említhetnék még sok egyéb példát, ahol 3-4-5-600 millió 
forintokat kér el az állam az állami földterületekért. Én azt nem tekintem 
családi gazdálkodónak, aki képes egy ekkora földterületet megvásárolni. Tehát 
a fogalmakat kellene először tisztázni. Számomra 800 meg ezer hektár, nem 
azt mondtam, hogy üldözendő, de semmiképpen nem tipikus családi 
gazdaság, mint amiben egyébként önök gondolkodnak. Ezért lett volna jó 
tehát a fogalmakat tisztázni, végre idehozni a szövetkezeti törvényt, amely 
lehetőséget teremtett volna a valódi családi gazdálkodók lehetőségeinek a 
növelésére. Tehát kár, hogy ebbe belementünk, mert egyébként tényleg nem 
feltétlenül ennek a jelentésnek kell ezeket tartalmaznia.  

Az a három terület, amit említett. A támogatáspolitikára lehet sok 
mindent mondani, de azt, hogy radikális fordulat következett volna be az önök 
kormányzása alatt, azt egyáltalán nem. A hét legnagyobb érdekeltségről 
beszéltem éppen a parlamentben, tényszerűen alá tudom támasztani, hogy 
ezen hét legnagyobb érdekeltségnek a támogatása egyébként 50 százalékkal 
növekedett az elmúlt öt évben. Ez semmiképpen nem radikális fordulat, vagy 
ha igen, akkor pont az ellenkező irányba. A támogatott birtokaik pedig 
70 százalékkal növekedtek, tehát most már a főúri nemesi nagybirtokok 
elbújhatnak ezen érdekeltségek mögött. Lehet ezeket családi gazdaságoknak 
hívni, csak azt hiszem, hogy a köznyelv és a köznép nem ezt érti ez alatt, 
úgyhogy nagyon hibásnak tartom ezt az érvelést, ugyanúgy, ahogy egyébként a 
jogszabályi környezet és a birtokpolitika is éppen ezen gazdaságok elől szerzi 
meg egyébként a földterületeket. Úgyhogy ezt vissza kell utasítanom, Pócs 
képviselőtársam. 

Igen, majd a magyar családi gazdálkodók eldöntik, hogy kinek van 
igaza, ezt biztos nem ezen asztal fölött fogjuk most mi eldönteni. Én tudom, 
hogy az ő lehetőségeik hogyan szűkültek be a magyar vidéken, és ezért lett 
volna jó, hogyha erről készül egy másik jelentés, amely nem ezt a néhány 
tízezer, valóban jól menő gazdálkodót - és menjen is jól a tisztességes, 
becsületes, szorgalmas embereknek, ezt senki nem vitatta! - mutatja be.  

Az 1300 milliárd forintnyi vidékfejlesztési támogatásról pedig annyit, 
hogy nagyon örülök, hogy jön ez a pénz. Minden hétéves uniós ciklusban 
jelentős összegeket fordítunk, tudunk fordítani papíron vidékfejlesztésre, a 
kérdés az, hogy kik kapják meg ezt a pénzt.  

Éppen egy lengyel tanulmányt olvastam arról egyébként, ők ezt 
levezették és nagyon korrekt számokkal alátámasztották, hogy minden 
hozzájuk beérkezett egy euró támogatásból 70 euró cent például külföldön 
landol egy éven belül, őnáluk jelentősebb mértékben ez a német gazdaságot 
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jelenti. Tehát ha csak a számokkal dobálózunk, hogy 1300 milliárd forint, az 
szépen hangzik, csak biztosítsuk azt jogszabályi környezettel, meg a 
pályázatok kiírásával meg tisztaságával, hogy ez valóban a vidékgazdaságba 
kerüljön, és akkor nem lesz közöttünk vita. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Kénytelen vagyok itt egy olyan témát megpendíteni, ami nem 

a tartalmi részéhez tartozik, de miután Magyar Zoltán képviselőtársam azt 
mondta, hogy a Fidesz tulajdonképpen egy olyan párt, ami üzleti alapon jött 
létre, ezt kerekperec vissza szeretném utasítani. 

Természetesen az, hogy kik voltak szobatársak, az ön által lehet egy 
definíció és annak egy polemizálása is, de ahogy nálunk falun mondják, ön 
még valószínűleg akkor a csattogó szárnyú lepkét tologatta a búcsúban 
(Derültség.), amikor a Fidesz mai, még parlamenti képviselői és élő alapítói 
’86-87-88 környékén valamiért rendre megverették magukat egy-két március 
15-ei, október 23-ai és egyéb című rendezvények még megemlítése miatt is. 
Tehát ezeket az alapítókat üzleti alapon szerveződő politikusoknak nevezni, 
azt hiszem, ez parlamenti képviselőhöz nem méltó. 

Természetesen én pontosan tudom, és mivel messze nem vagyok 
Fidesz-alapító, hiszen én az MDF-ben ugyanezen időszakban kezdtem a 
politizálást, talán nem is nekem kellene megvédeni, de pontosan láttam, hogy 
kik azok, akik a rendszerváltozás tartalmi részéért és a rendszer 
megváltoztatásáért küzdenek, és messze nem érdekelte őket az úgynevezett 
üzleti vagy politikai alap, amire ön most kihegyezi a Fidesz létét. Tehát ezt 
kerekperec vissza szeretném utasítani, javaslom a nagy Fidesz-könyvet, Bayer 
Zsolt írását elolvasni, tudom, hogy nem fogja, de talán ott a motiváció is 
felsejlik, hogy miért alakult meg végül is a Fidesz, és hogy találták meg azt a 
jogszabályi rést, ami akkor a KISZ megalakulását lehetővé tette, és ugyanezen 
a logikán a Fidesz is azt mondta, hogy ja, akkor mi is lehetünk ifjúsági 
szervezetek, hiszen semmiben sem különbözünk egy más meglévőtől. 

Egyébként a nem ehhez kapcsolódó hozzászólására pedig azt szeretném 
mondani, hogy örülök neki, hogy ilyen tárgyilagos volt a megszólalás, mert itt 
a számok és a tények, amelyeket a ’14-es agrárjelentés tartalmaz, nagyon 
egyértelműek. Persze, olyankor csodálkozom, amikor a parlamentben az 
ellenzék részéről folyamatosan olyan megszólalásokat hallunk, mintha a 
legnagyobb sötétség uralná a magyar mezőgazdaságot épp a kormány 
politikája miatt, és talán Armageddon és kénköves ménkű és minden el fogja 
pusztítani a magyar mezőgazdaságot, legalábbis ez tükröződik vissza nekem a 
napirend előtti felszólalásokból, az interpellációkból, azonnali kérdésekből az 
ellenzék részéről. És erre mindig egy megoldást javasolnak, hogy ha majd ők 
kormányoznak. 

Tehát nincs is megoldás ezen kívül, úgy tűnik. De most nem ezt a 
hangnemet ütötte meg a képviselő úr, és én erre őszintén mondom, hogy ez az 
a hangnem és az a szakmaiság, amit végzettsége alapján és parlamenti 
reálpolitikusként szerintem sokkal sikeresebben tudna kamatoztatni, mint 
azzal a pártpolitikai megszólalással, amiben itt már egy-két fénysugár ismét 
beszűrődött a megszólalások sorába. Azt is értettem, hogy kvázi ingert kapott 
Pócs János megszólalása után, én ezzel tisztában vagyok, ilyenek vagyunk mi, 
politikusok, de mégiscsak itt egy olyan reális, tényszámokon alapuló 
agrárgazdasági jelentést kaptunk, aminek örülhet a magyar mezőgazdaság 
minden egyes szereplője, és szerintem mi magunk, politikusok is, függetlenül 
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hovatartozásunktól, ellenzéki vagy kormánypárti oldalhoz való tartozásunktól, 
és maradjunk is ebben a mederben. 

Ezzel mondjuk feldicsértem szintén a 2014-es évet, mert mondom: ez 
emlékezetes lesz sokunk számára. (Pócs János: Szobatársa Gaudi-Nagy 
Tamásnak is van!) 

További kérdések? Földi Lászlónak adok szót. 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elég messzire 

jutottunk a 2014-es év agrárteljesítményétől egészen a mai napig, hiszen 
igazából szerintem térjünk vissza az államtitkár úr által elmondottakra. Én, 
mint olyan területen élő, ahol a mezőgazdaság kulcsfontosságú, mind a 
szántóföldi, mind a gyümölcs-, szőlőtermesztés, mind az állattenyésztés, azt 
érzékelem a gazdákkal való találkozás kapcsán, de a nagyobb vállalkozások 
kapcsán is, hogy igen, elindult valami a magyar agráriumban, és a 2014. 
esztendő jól mutatja azt, hogy milyen irányt vett a magyar agrárgazdaság. 

Én azt érzékelem és azt tudom mondani, hogy csak így tovább! Tehát 
érzékeljük a gazdák hangját, érzékeltük korábban is, és annak megfelelően 
döntött a kormány, illetve döntött a parlament több törvény, illetve több 
egyéb rendelet kapcsán. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a 2015. évről 
szóló jelentés még inkább mutatja azt az irányt, amit a magyar agrárium vett 
2010 után, és nagyon bízom benne, hogy ennek a családi gazdaságokban, a 
vállalkozásokban még inkább nagyobb lesz az eredménye és még több hasznot 
hoz, és ezáltal jó élelmiszereket, jó termékeket tesznek a mi asztalunkra, a mi 
piacainkra. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? Magyar Zoltán! Ez a mi napunk. 

(Derültség.) 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Igen. Tehát az, hogy Soros-pénzen hogyan harcoltak a kommunizmus ellen az 
alapítók, ez nagyon becsülendő és ezt nem akartam elvitatni, az már egy másik 
probléma, hogy annyit harcoltak a kommunizmus ellen, hogy lassan építenek 
egy másikat, de ez tényleg messzire visz. 

Az üzleti alapra való átállás az a 2002-es választási vereséget követte, 
ennek is külön története van, de ez nem ide tartozik. 

Maga a jelentés: tehát becsülöm a belefektetett munkát, elismerem, 
tényleg jobb lett, átláthatóbb, nem ismétlem magamat. A problémám azzal 
van, hogy ez mondjuk 10 vagy 20 ezer család életéről szól és az ő 
nemzetgazdaságban betöltött nagyon fontos szerepükről. Az lenne a cél 
szerintem, és egy kormánynak az lenne a feladata, hogy ez a szám minél 
nagyobb legyen, és egy agrárgazdasági jelentés ne csak ezt a szűken vett, 
szűken értelmezett gazdálkodói kört érintse, hanem mondjuk kiterjedjen akár 
egy vidékgazdasági jelentés témában 7-8 millió ember életére, mert akkor egy 
lesújtó képet kapnánk. Amikor a parlamentben bírálom a kormány 
mezőgazdasági vagy vidékpolitikáját, akkor pont azért teszem, mert 
elfogadom, hogy egy ilyen 2014. évről szóló jelentésben csupa pozitív számot 
lehet erről a néhány 10 ezer szereplőről írni, és ennek örülök, de emellé hozzá 
kellene tenni azokat a milliókat, akiknek a lehetőségei sokat romlottak az 
elmúlt időszakban, nem feltétlenül az önök kormányzása, hanem az elmúlt 25 
év viszonyai miatt. 
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Ebben bizony, azt kell megállapítani, hogy mind a 
támogatáspolitikában, mind a birtokpolitikában, mind a jogszabályi 
környezetben sokat romlott a helyzet, és a vidéken élő magyar állampolgárok 
ma rosszabb körülmények között élnek, mint bármikor. (Pócs János: Ez 
demagógia!) Ez ettől független, hogy egyébként az agrárgazdaság néhány 10 
ezer szereplőjéről tudunk írni egy jó jelentést. Sőt, ez a kettő sajnos, inkább 
ellentmondásban van olyan értelemben, hogy ha ezt a kört ki tudnánk 
szélesíteni, hogy minél több emberről tudjon szólni pozitív értelemben egy 
ilyen beszámoló, akkor nyilvánvalóan keveseknek lehet, hogy sokkal rosszabb 
lenne, de egy szélesebb társadalmi rétegnek pedig jobb lenne minőségben az 
élete, mind a vidék megtartó képessége növekedhetne, mind pedig a minőségi 
vidéki munkahelyeknek a száma. De tudom, hogy ezt a szűken vett 
agrárgazdasági jelentés nem kell hogy tartalmazza, ezért tartom ezt 
fenntartásokkal elfogadhatónak, és biztatom arra a kormányt, hogy fogadja 
meg a sok éves javaslatunkat és végre legyen egy átfogó beszámoló a teljes 
magyar vidékről is.  

 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem kívántam hozzászólni, mert úgy, 
ahogy elnök úr is említette, tizenvalahány éve minden évben végigtárgyaljuk 
az agrárgazdaságról szóló jelentést, amelynek voltak még ennél talán - hogy 
fogalmazzam - érdekesebb pillanatai is, amikor a parlament előtt tárgyaltuk és 
éjszakába nyúló vitákkal - azt hiszem, hogy a régebbi képviselők erre 
emlékeznek - tarkítottuk ennek az agrárgazdaságról szóló jelentésnek a 
fontosságát. Hát, ez ma már nem így van, de ugyanakkor én örülök annak, 
hogy ez a jelentés idekerült elébünk. 

Én azt mondom 2014-ről, ha nagyon össze akarnánk foglalni és 
majdhogynem egy mondatban, hogy ismételhető, sőt jobb eredményeket is el 
lehet érni, mint 2014. Ezt azért merem mondani, hogy ha csak az időjárási 
viszonyokat emelem ki, 2014 augusztusától kezdve az Alföld egy jelentős 
részén olyan csapadékhullám jött, amire nem volt példa azelőtt sem, 
szerencsére azóta sem. Tehát ott azért abban a térségben inkább rosszabb 
eredmények születtek, mint az ország egyéb, jó adottsággal, illetve kedvezőbb 
időjárási körülményekkel bíró területein. 

Tehát ezért mondom azt, hogy lehetne még akár jobb év is, mint 2014, 
sőt bízom benne, hogy lesz is. És amikor majd jövőre - egy kicsit előreszaladok 
- 2015-ről fogunk beszélni, ezt csak azért mondom, hogy itt senkinek ne 
kerülje el a figyelmét, hogy 2015 egy sokkal rosszabb helyzetből induló év volt 
a természeti körülmények miatt, ami várhatóan nem is fogja megismételni a 
2014-et. De visszatérve, és ezt inkább csak mint szakmai megjegyzést tettem, 
és a realitások talaján maradva, azt hiszem, hogy az illúzió, amit Magyar 
Zoltán képviselőtársunk mondott, hiszen akár pártpropagandaként is 
értékelhettem volna, amit elmondott, erre én nem is figyelek (Magyar Zoltán: 
Azt tudom.), vagy nem szeretnék nagyon reagálni, mert semmi értelmét nem 
látom. Azt viszont szakmai tévedésnek tartom, hogy 7-8 millió embernek a 
vidéki jelentéséről akar egy bizottsági ülésen hallani. Hát, ha még a 
vidékpolitikát is összetesszük az agrárpolitikával, akkor is ennek a töredéke 
az, aki igazán ebben az ágazatban mint agrárágazat és a vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos kérdéskörben érintett. Tehát ne essünk túlzásba, és ilyen 
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számokat szerintem ne mondjunk, mert ez a közvélemény számára is 
félrevezető. Itt azért a 7-8 millió ember tudja, majd el fogja dönteni 2018-ban 
is, meg eldöntötte 2014-ben is, hogy ezekre a jelentésekre szükség van, vagy 
nincs szükség, és hogyan értékelte azt a kormányzati munkát, hogyha most 
nagypolitikáról beszélünk, és nem biztos, hogy ehhez szükséges egy ilyen 
vidékpolitikáról szóló anyag, amely számomra megfoghatatlan és olyan 
mértékű munkát akasztana akár a minisztériumnak vagy akár másnak a 
nyakába, amit én, úgy gondolom, rendkívül nehéz lenne feldolgozni. Ezt, 
ennek a munkának a jelentőségét inkább majd a választások döntik el egy 
ilyen esetben. Én tehát irreálisnak tartom, hogy bárki is most egy ilyen 
anyagot próbáljon készíteni, és ide, akár egy bizottság elé terjeszteni. Ezt a 
választási ciklusok értékelése majd el fogja dönteni. Köszönöm szépen.  

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

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az előterjesztőnek adom meg a szót 
viszonválaszra.  

Dr. Nagy István válaszai, reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a vitát is, és engedjék meg, 
hogy értékelve Magyar képviselő úr mint ellenzéki képviselő hozzászólását, én 
is azzal kezdjem, hogy ha lebontjuk azt a kötelező mázat, amit mint ellenzéki 
politikusnak fel kellett rajzolnia, mert mégsem lehetett egyenesben 
kimondani, hogy igen, gratulálunk - pedig ez ilyen egyszerű -, akkor engedje 
meg, és engedjék meg mindnyájan, hogy… 

 
ELNÖK: Tulajdonképpen ezt mondta. 
 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): …ezt 

az elismerést én továbbítsam, és elmondjuk a magyar mezőgazdaság minden 
szereplőjének, hiszen ez az ő tevékenységük eredménye, és valóban azt kell 
mondanom, hogy a 2014. esztendő minden egyes elvégzett munkájához külön 
gratulálunk, és ezt erősíti meg a Mezőgazdasági bizottság vitája is, ami itt 
elhangzott.  

Magyar képviselő úr néhány kijelentésére annyit hadd mondjak, hogy a 
statisztikai adatok megjelenése egyszerűen egy nemzetközi gyakorlat. A 
következő év szeptemberében jelenik meg a KSH és októberben a NAV 
eredményei, de a nemzetközi sztenderd is azt mondja, hogy a tárgyévet 
vizsgáló második esztendőben szokták általában lefolytatni ezt a vitát.  

Hiányolta az áfacsökkentésnek a hatásait. Ha felüti a jelentés 145. 
oldalát, akkor a feketegazdaságos fejezetben a fordított áfáról és az 
áfacsökkentés hatásairól is komolyan tud olvasni.  

A vita szerintem teljesen méltatlan volt itt a végén a darabszámról, 
mert mint ellenzéki képviselőnek valahogy mégiscsak csökkenteni kell ennek 
a hatásait. Hadd mondjam el a képviselő úrnak, hogy a mezőgazdaságban és 
az élelmiszeriparban dolgozók 330 ezren vannak, ha ehhez hozzávesszük még 
azokat, akik a közvetlen termelésben érintettek, és azok családtagjait, akkor az 
legalább 1 millió. De nem is ez az igazából, ami a döntő, hanem az, hogy ’10 és 
’14 között 16 800 fővel nőtt csak azoknak a száma, akik konkrétan a 
mezőgazdaságból éltek. Mindaz a vízió tehát, amit önök mindig elmondanak, 
hogy a mezőgazdaság és a vidék eltartó képessége csökken és fogy, és 
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hasonlók, ahhoz képest pont ellenkező tendenciát lehet látni: hogy ez a 
foglalkoztatottság növekszik, hiszen ’13-ről ’14-re is több mint 5 ezer fővel 
többen foglalkoztak a mezőgazdasággal, mint korábban.  

Ezért azt kell hogy mondjam önöknek, hogy a magyar mezőgazdaság az 
időjárási kitettségével kalkulálva is képes a tudományos eredmények, képes a 
genetikában rejlő lehetőségek, képes az összes innováció által előhívott 
értékek befogadására és fejlesztésére, képes megteremteni annak a 
lehetőségét, hogy mind a nagyobb területen gazdálkodó, mind a kisebb 
területen vagy a közepes családi birtokokon gazdálkodók számára egy olyan 
esélyt, lehetőséget adjon, és egy olyan egyensúlyt hozzon létre, amelynek az 
lesz a következménye, hogy egy kiegyensúlyozott, jól teljesítő mezőgazdaság 
lesz majd a ’15. esztendőben, illetve az azt követő esztendőkben is. 

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a hozzászólásait, a vitát, és 
kérem, fogadják el a jelentést. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Javaslom, hogy bizottságunk éljen azzal a házszabályi felhatalmazással, 

hogy dönthet a most tárgyalt agrárjelentésről, éppen ezért határozathozatal 
következik. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért és elfogadja a bizottsági 
beszámolót. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a 
többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett bizottságunk 
elfogadta a 2014. évi agrárjelentést.  

Itt szeretném én is megköszönni az államtitkár úrnak és 
munkatársainak, hogy összeállították ezt a vaskos anyagot a sok-sok elemző 
számmal.  

Ezt a napirendi pontot lezárom.  

Tájékoztatás az élelmiszerpazarlás és -veszteség csökkentése 
érdekében tett lépésekről 

Elnöki bevezető 

Rátérünk a 4. napirendi pontra, amely a tájékoztató az élelmiszer-
pazarlás és -veszteség csökkentése érdekében tett lépésekről. Az előadók 
között köszöntöm Zsigó Róbert államtitkár urat, aki az élelmiszerlánc-
felügyeletért felelős államtitkár, köszöntöm külön meghívott vendégünket, 
Cseh Balázst, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnökét! Szeretném jelezni, 
hogy eredendően a már két, sőt három alkalommal benyújtott, az élelmiszer-
pazarlásra és annak megállítására irányuló ellenzéki indítvány következtében 
javasoltam, hogy ezt a témakört valamelyik albizottságunk érdemileg kezdje el 
szakmai szinten megtárgyalni, hogy hol tart a kormány, mit látnak a 
képviseletek, az érdekképviselők, illetve azok a szervezetek, amelyek 
próbálnak a megmenthető élelmiszerek területén dolgozni, gondoskodni 
arról, hogy azok eljussanak a rászorulók részére. De ahogy ezt a javaslatomat 
megtettem, rá néhány napra újabb két tárgysorozatba vételre irányuló 
indítvány született két ellenzéki képviselőcsoporttól, ezért azt javasoltam, 
hogy akkor a főbizottságunk, a mai napon ülésező bizottságunk kérjen 
tájékoztatást a kormány és az Élelmiszerbank Egyesület részéről, akik néhány 
éve együttműködnek ezen a területen, hogy mi volt az együttműködési 
motiváció, hogy látják ők ezt a területet, és milyen munkacsoportok kaptak 
felhatalmazást a terület feldolgozására, egyáltalán mi az a szándék, amivel le 
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szeretnék zárni ezt a munkát, mi lesz az elképzelésük - én ezt főleg azért 
szerettem volna, hogy képviselőtársaink, ellenzéki képviselőtársaink is lássák 
a kormány és a civil szervezetek idevonatkozó munkáját.  

Ezen felvezetés után megadom a szót Zsigó Róbert államtitkár úrnak.  

Tájékoztatók 

Zsigó Róbert 

ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm a bizottság tagjait és a 
megjelent hölgyeket és urakat - a hölgyeket külön a nőnap alkalmából. 
Elnézést kérek, elnök úr, nem tudom, hogy mennyire lehet hallani, 
hangosabban nem nagyon tudok beszélni… 

 
ELNÖK: Akkor viszont közelebb kellene húzni egy kicsit azt a 

szerkezetet, vagy a másikat bekapcsolni.  
 
ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Közelebb húzom a szerkezetet, és rövidebb is leszek, mint szeretnék, mert 
amennyit tudok így megfázva beszélni, annyit beszélek, a többit majd 
meglátjuk, hogy lesz-e kérdés.  

Én az ezzel kapcsolatos ellenzéki indítványokról nem kívánok állást 
foglalni, hiszen a bizottsági ülés elkövetkező napirendjén szerepel két ilyen 
indítvány, és volt már egy ülés, amelyen szerepelt ilyen, azt majd a bizottság 
megvitatja, hogy hogyan és mint történik.  

Röviden szeretnék néhány dolgot kifejteni önöknek, illetve néhány 
dolgot tisztázni az élelmiszer-pazarlás ügyével kapcsolatban. Ami miatt - és 
ezt az elnök úr is elmondta a felvezetőjében - most „népszerű” lett a 
közvélemény, illetve az ellenzéki pártok számára is ez a téma, az a francia 
javaslat elsőkörös elfogadása, hogy a francia nemzetgyűlés és a szenátus első 
olvasatban elfogadott egy törvényt, amely a magyar médiában úgy jött le, ha 
szabad így, ilyen csúnyán fogalmaznom, hogy kötelezték a 400 négyzetméter 
fölötti üzleteket, hogy élelmiszert nem dobhatnak ki. Egyrészt szeretném 
tisztázni a francia javaslatot abból a szempontból, hogy miről is szól, 
merthogy ez az egyik része a javaslatnak, és emellett van még néhány része, 
amelyet szerintem fontos megemlíteni, de ezzel kapcsolatban annyit szeretnék 
mondani, hogy véleményünk szerint, a Földművelésügyi Minisztérium 
véleménye szerint Magyarországon jelenleg nincsen szükség 
törvénymódosításra, illetve új törvény meghozatalára annak érdekében, hogy 
ezt az ügyet tudjuk kezelni. Aztán majd rátérünk - elnök úrral együtt -, hogy 
ha lesz erre lehetőség, az mikor következhet be. 

A francia javaslat valóban egyrészt az élelmiszer-forgalmazókra 
bizonyos kötelezéseket tartalmaz, de emellett nagyon fontos, hogy néhány 
dolgot tisztáz. Egyrészt azt az úgynevezett élelmiszer-hierarchiát, amelyet 
bizonyos esetekben meg kell erősíteni. Ez a munka egyébként 
Magyarországon is folyik, azt gondolom, elnök úr részletesen be fog majd 
számolni az elnök úr által már említett bizottságról, illetve a munkacsoportok 
működéséről, de nagyon fontos, hogy megpróbáljuk azt az élelmiszer-
hierarchiát megerősíteni. Magyarországon erre vannak próbálkozások és van 
munka, amely arról szól, hogy amely élelmiszert az üzletekből még hátrányos 
helyzetben lévő rászoruló embereknek át lehet adni, azt tudjuk átadni, 
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amelyet már nem lehet átadni, azt megpróbáljuk a legfelső szinten egyébként 
állati takarmányozásra fordítani, illetve találjuk meg azokat a lehetőségeket, 
hogy hogyan kell ezt felhasználni; elsősorban természetesen az élelmiszer arra 
készül, hogy az üzletekben a családok megvegyék és elfogyasszák. 

A francia törvényjavaslatnak egy nagyon lényeges része, amellyel 
szerintünk Magyarországon érdemes foglalkozni, az a szemléletformálás. A 
francia törvényjavaslatban benne van, hogy egyrészt az iskolákban oktatás, 
illetve tájékoztatás szempontjából fel kell mérni, illetve el kell kezdeni egy 
munkát, másrészt pedig a társadalmi, illetve az üzleti szemléletformálást, 
illetve felelősségvállalást erősíteni kell. 

Tehát a francia törvényjavaslat csak kismértékben szól arról, amelyet a 
médiában megismerhettek. Nagyrészt a globális élelmiszerpazarlás 
megállítása a célja. 

Van néhány alapfogalom és van néhány félreértés, amelyet ez ügyben 
érdemes tisztázni, merthogy ehhez a témakörhöz hozzácsapódik mindig egy 
másik témakör, amely a gyermekéhezésről, illetve a gyermekétkeztetésről szól. 
Érdemes tisztázni, hogy a kettő az nem ugyanaz, a kettőt érdemes 
szétválasztani, és egyébként egyikből sem illik, az élelmiszerpazarlás ügyéből 
sem illik pártpolitikai ügyet csinálni, mert csak árt egyébként a dolognak. 
Annyit mindenképpen, ha már erről is beszélünk, érdemes elmondani, hogy 
2010-ben 92 ezer, most pedig 318 ezer gyermek részesül ingyenes étkezésben, 
és az elmúlt esztendőkben a kormány háromszor annyi pénzt fordít a 
gyermekétkeztetésre, mint 2010-ben. 

Ebben a tekintetben, az élelmiszerpazarlás ügyében nagyon fontos 
definíciók vannak, ez az élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve 
minőségmegőrzési ideje, merthogy azt tudni kell, hogy egyébként 
adományozáskor mondjuk egy karitatív szervezetnek átadott élelmiszerátadás 
is forgalmazásnak minősül az európai élelmiszerjog alapján, és azt az 
élelmiszert, amelynek a fogyaszthatósági ideje lejárt, azt nem lehet emberi 
fogyasztásra továbbadni. A fogyaszthatósági idő azt jelenti, hogy addig az 
időpontig, ami egyébként rá van írva az élelmiszerre, fogyasztható az 
élelmiszer, utána már nem biztonságos és nem is egészséges. A 
minőségmegőrzési idő után sem nagyon lehet forgalomba hozni már 
élelmiszereket, viszont azt is tudnia kell a bizottságnak, hogy az úgynevezett 
tartós élelmiszerek minőségmegőrzési idejéről beszélünk, vannak olyan 
élelmiszerek, mint például a cukor, amelynek nincs is ilyen minőségmegőrzési 
ideje. Na, ezen a területen érdemes egyébként a munkacsoportokban is 
gondolkodni, hogy ha egy élelmiszernek egyébként lejár a minőségmegőrzési 
ideje, de még forgalomba hozható, akkor annak a felelősségét ki vállalja, hogy 
az még egészséges, biztonságos, ki vizsgáltatja be és ki az, aki ezt a feladatot 
ellátja. 

Az előbb beszéltem az élelmiszer-hierarchiáról, erről most nem 
szeretnék többet beszélni. Magyarországon az is egy fontos téma ezzel 
kapcsolatban, hogy Magyarországon 2010 után lényegesen egyszerűsödött 
mind a jogi, mind a pénzügyi kerete az adományozásnak. Ne felejtsék el, hogy 
2010 előtt áfát kellett fizetnie annak, aki adományozott bármit, egyébként 
élelmiszert is, 2010 nyarán, gyakorlatilag a kormányváltás után az első 
döntések között szerepelt, hogy ez megváltozott, ezzel is egyébként segítve ezt 
az ügyet. 

De mindig vita van arról, hogy Magyarországon mennyi az az 
élelmiszer, amely kárba vész, és hogy mely „ágazatok” azok, amelyek a 
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leginkább pazarlók. Több felmérés van, amely egyértelműen kimutatja, hogy a 
legnagyobb mértékű élelmiszerpazarlás a háztartásokban történik, majd erre 
is visszatérek. 

A napirendhez kapcsolódóan annyit engedjenek meg még elmondani, 
hogy Fazekas Sándor miniszter úr már 2014-ben egyébként az európai 
agrárminiszterek tanácskozásán felhívta a figyelmet arra, illetve kérte, hogy 
maga a Tanács, illetve az Európai Unió is komolyan, illetve - hogy is mondjam 
- strukturáltan foglalkozzon az élelmiszerpazarlás ügyével. Európai 
szempontból, illetve világszempontból ennek még nagyobb különbségei 
vannak abban a tekintetben is, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol 
éheznek, és vannak a világnak, leginkább a jólétben élő része, amely 
hihetetlen mennyiségű élelmiszert pazarol. Jó gyakorlatok is vannak 
egyébként Európában, illetve a világban, amelyet a munkacsoportok 
működtetnek. A munkacsoport vagy a bizottság, amelyről beszélünk: 2014. 
október 2-án a Földművelésügyi Minisztérium az Élelmiszerbank Egyesülettel 
közösen elindította az Élelmiszer Érték Fórumot, amelyben három 
munkacsoport jött létre. Nem szeretném elnök úrnak elvenni a kenyerét 
abban, hogy részletesen elmondjam, hogy mivel foglalkoznak a 
munkacsoportok. 

Fontos ebben a tekintetben vagy ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy 
pontosan fel tudjuk mérni azt, hogy mekkora a Magyarországon - hogy is 
mondjam - pocsékba menő élelmiszer aránya, hogy valóban ez az 
élelmiszerhulladék hol keletkezik. Fontos, hogy be tudjuk vonni ebbe az ügybe 
a vendéglátást, és ki tudjunk találni olyan innovatív lehetőségeket, hogy a 
vendéglátásban keletkező élelmiszerhulladék hogyan használható fel. 
Természetesen az is fontos, hogy amellett, hogy erősítjük azt a rendszert, 
amely képes eljuttatni az élelmiszereket a rászorulókhoz, amellett a már el 
nem juttatható élelmiszert is hogyan tudja az élelmiszerláncba egyébként - ha 
úgy tetszik - visszaforgatni. 

Arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy az államtitkárságunknak 
van egy olyan javaslata, ezt a reményeink szerint a kormány tárgyalni fogja, 
amely arról szól, hogy próbáljuk meg a magyar családoknak, a vásárlóknak, 
illetve a háztartásoknak egy szemléletformáló kampányt, illetve felvilágosító 
kampányt tartani. Magyarországon nagyjából 100 kilogramm élelmiszert 
dobnak ki a háztartások évente. Mi úgy ítéljük meg, hogy egy felvilágosító 
kampánnyal egy-két éven belül az összes élelmiszerhulladéknak a 8 százaléka 
egyébként megelőzhető. Kétféle munka van ezen a területen: egyrészt a már 
feleslegessé vált, illetve éppen lejárat előtt lévő élelmiszerek eljuttatása a 
rászorulókhoz, ez az első. Ebben a tekintetben arra érdemes pénzt költeni, 
hogy azt az infrastrukturális hátteret tudjuk biztosítani, amely lehetővé teszi 
azt, hogy mondjuk egy 3 nappal a lejárat előtt lévő élelmiszer még a lejárat 
előtt el tud jutni a rászorulókhoz. 

Azok az élelmiszerek, amelyek pedig már nem használhatók fel ilyen 
tekintetben, azok pedig hogyan használhatók úgy, hogy az egész 
nemzetgazdaság számára egyébként hasznosíthatók. Emellett van egy fontos 
feladatunk, mert azért minden szakember véleménye szerint az ügy 
visszaható, tehát hogy ha tudatosabban vásárolunk, mert nagyon sokat 
beszélünk manapság a tudatos vásárlásról mindenféle tekintetben. 
Tudatosabbak a vásárlók az egészséges élelmiszerek vásárlásának 
tekintetében, tudatosabbak a vásárlók hál’ istennek egyébként a magyar 
termékek, illetve a helyben előállított élelmiszerek, illetve élelmiszer-
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alapanyagok vásárlása tekintetében. Nagyon fontos, hogy abban a tekintetben 
is tudatosak legyenek, hogy - igenis, most ez profánul hangzik - mielőtt 
elmennek vásárolni, megnézik a hűtőszekrényüket, ugyanis ebben az ügyben 
itt lehet talán a legtöbbet tenni, hogy csak olyan élelmiszert vásárolnak, 
amelyre valóban szükségük van. Ezzel egyébként, hogy ha erre fel tudjuk hívni 
a figyelmet, viszonylag nagy mennyiségű élelmiszert tudunk megspórolni, 
tudnak megspórolni a háztartások, amely amellett természetesen, hogy 
megtakarítást jelent a számukra, amellett egyébként visszaható hatállyal a 
boltokra, majd a feldolgozó iparra is hatással van, mert az egész munkának a 
végső célja - ezt nyilván nem lehet egy-két év alatt elérni -, hogy kevesebb 
olyan élelmiszert gyártsanak, amely nem fogy el. 

Tehát nagyjából ennyit tudok mondani, elnök úr. A „tudok mondani” az 
most talán szó szerint is igaz. Hogy ha lesz kérdés, akkor természetesen állok 
rendelkezésükre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérném Cseh Balázs elnök urat, 

a Magyar Élelmiszerbank Egyesület részéről, akik együttműködési keretek 
között az FM-mel ezen a területen dolgoznak. Parancsoljon! 

Cseh Balázs  

CSEH BALÁZS elnök (Magyar Élelmiszerbank Egyesület): Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Kérek egy kis hangosítási segítséget, vagy egy mikrofont elnök 

úrhoz odavinni vagy átfordítani a szemben lévő asztalról. 
 
CSEH BALÁZS elnök (Magyar Élelmiszerbank Egyesület): Köszönöm 

szépen. Egy általános tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy az 
Élelmiszerbank Egyesület hogyan látja Magyarországon az élelmiszerpazarlás 
kérdését a jogszabályozás tekintetében. 

Előre szeretném bocsátani, hogy itt, ebben a témában a mi szerepünk 
kettős, mert egyrészt az Élelmiszerbank Egyesület közvetlenül részt vesz a 
még fogyasztható élelmiszerfeleslegek rászorulóknak történő eljuttatásában, 
de másrészt mi igyekszünk a témával tágabb értelemben is foglalkozni, és a 
teljes élelmiszerlánchoz kapcsolódóan is vannak meglátásaink, javaslataink. 

Először is fontos az a hierarchiaszemlélet, amit már államtitkár úr is 
említett, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az élelmiszerpazarlás 
tekintetében az az általános törekvés, hogy ennek a bizonyos hierarchiának 
lehetőleg a legmagasabb szintjén állítsuk meg az élelmiszerpazarlást. Tehát 
nyilván a legfelsőbb szintje, hogy ahol lehet, csökkentsünk, tehát hogy ne is 
keletkezzen olyan élelmiszerfelesleg, ami nem kerül emberi fogyasztásra. 

Ha ez nem lehetséges, akkor nézzük meg, hogy ezekből mi az, amit még 
emberek, rászorulók asztalára el tudunk juttatni, hogy az még emberi 
fogyasztásra kerüljön. Ha ez nem lehetséges, akkor hogyan tudjuk ezt állati 
takarmányozásra felhasználni. Ha ez sem lehetséges, akkor adott esetben 
komposztálás, bioüzemanyag előállítására felhasználni, és ha mindez nem 
lehetséges, csak akkor kerüljön ez a hulladékba, a kommunális hulladékba. 

Az is fontos, hogy a teljes élelmiszerláncot nézzük. Most a médiában 
sokat lehetett olvasni ezt a bizonyos francia törvényt. Ez csak kizárólag az 
élelmiszer-kereskedelemre vonatkozik. Azt gondoljuk, hogy az 
élelmiszerláncot a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, az élelmiszer-
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kereskedelem, a vendéglátás és a lakosság tekintetében is kell hogy nézzük. 
Nyilván más szegmensekben más jellegű beavatkozás szükséges, mert egy 
lakossági felhasználásnál - mi is egyetértünk - elsősorban szemléletformálásra 
van szükség, míg mondjuk a lánc többi elemében azért szóba jön például az 
emberi fogyasztásra való átadás is, egy lakosság tekintetében ez egy sokkal 
nehezebb kérdés, hogy egy háztartásból hogyan tudunk eljuttatni a 
rászorulóknak élelmiszert. 

Amiben mi hiszünk, hogy egy önszabályozás és egy szabályozás 
együttese lehet itt a célravezető. Tehát az a vállalati, civil, önkormányzati 
együttműködés, amire egyébként nyugat-európai országokban is látunk több 
pozitív példát, azt gondoljuk, hogy sok esetben sokkal célravezetőbb, mint 
mindent megpróbálni jogszabályokkal szabályozni. Hozzátéve, hogy nyilván 
vannak és lehetnek olyan esetek, ahol egy jogszabályi korlátot látunk például, 
ami a hierarchiát akadályozza, és akkor lehet, hogy szükség van jogszabályi 
beavatkozásra is. 

Amit tudunk jelenleg: a vállalati, gazdasági érdek sok esetben 
szuboptimális a társadalmi érdekhez képest. Ez azt jelenti, hogy nyilván 
minden gazdálkodó, minden vállalat elsősorban azért profitorientált 
intézmény, és vannak olyan esetek, ahol adott esetben a hierarchiának egy 
alacsonyabb szintje lehet, hogy gazdaságilag kedvezőbb eredményt okoz egy 
vállalatnak, mint társadalmilag. Mondok egy példát. Hogy ha mondjuk egy 
állati takarmányozás során mondjuk minimális értéken, de még tud 
értékesíteni egy olyan élelmiszert egy forgalmazó, ami egyébként még emberi 
fogyasztásra is alkalmas lenne, lehet, hogy ezt a lépést fogja megtenni, holott 
társadalmilag nyilván az lenne az indokoltabb, hogy ezt rászorulók kapják 
meg. Tehát ilyen anomáliák léteznek a rendszerben, ezzel foglalkozni kell. 

A másik, amit tudunk, és ezt fontos, hogy mindenki lássa, hogy az, hogy 
létezik a rendszerben élelmiszerfelesleg, ez igaz. Az is igaz, hogy nagyon sok 
olyan ember van Magyarországon, aki ezt szívesen fogadná és elfogyasztaná. 
De ebből még nem következik az, hogy ennek az eljuttatására a megfelelő 
csatornák korlátlan kapacitással rendelkezésre állnak. Az Élelmiszerbank és 
partnerszervezetei tavaly összesen 2600 tonnányi élelmiszert tudtak ilyen 
módon eljuttatni rászorulóknak. Becsléseink szerint egyébként több tízezer 
tonna olyan élelmiszer van, ami egyébként viszonylag könnyen elérhető lenne 
és eljuttatható lenne rászorulóknak, de azt már ma látjuk és tudjuk, hogy ez a 
fajta csatorna szűkös kapacitásokkal rendelkezik. És itt nem elsősorban az 
Élelmiszerbank működésére gondolok, mert az Élelmiszerbank 
együttműködik ma Magyarországon több mint 200 olyan szervezettel, akik 
rászorulókat látnak el az országban. Ők azok, akiknek el kell menni az 
élelmiszerért, ezt el kell vinni, szét kell osztani, az ehhez kapcsolódó 
adminisztrációs munkát is meg kell tenni, és látjuk azt, hogy már most is 
vannak olyan helyzetek, ahol mi tudjuk azt, hogy van egy felesleg, de nem 
találunk hozzá megfelelő partnert, aki elmenne és elosztaná. Tehát 
önmagában nemcsak - hogy mondjam - a feleslegek átadásán kell dolgozni, 
hanem azon is, hogy ennek a csatornának a kapacitása bővüljön, hogy el tudja 
juttatni ezeket a többletfeleslegeket a megfelelő helyekre. És igen, nincsenek 
pontos adataink a hazai helyzetről, becsült, másodlagos kutatásokból 
származó adatokkal dolgozunk, tehát fontos lenne pontosabban megérteni a 
hazai helyzetet ahhoz, hogy a legjobb beavatkozási pontokat meg lehessen 
határozni. 
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A jogszabályi környezet tekintetében mi, mint Élelmiszerbank a saját 
működésünkkel kapcsolatosan jelenleg akut problémát nem látunk. Több 
mint száz vállalattal dolgozunk ma együtt, több mint 200 szervezettel, amint 
említettem, és elég nagy mennyiségű adományokat tudunk eljuttatni. Nem 
látunk abban olyan konkrét akut jogszabályi problémát, amihez azonnali 
jogszabályi beavatkozásra lenne szükség. Ha lenne ilyen, akkor azt már 
jeleztük volna korábban is, de nem látunk ilyet. 

Azt gondoljuk, hogy beavatkozni konzisztens módon érdemes és 
szükséges. Tehát lehetnek olyan pontok, ahol érdemes beavatkozni, de ezt 
nem egyedileg kellene kiemelni, és ráadásul nem feltétlenül egy külföldi 
példát érdemes megvalósítani Magyarországon, ami egyébként egy más 
kontextusban, más helyzetben lehet, hogy egy releváns jogszabályi 
beavatkozás. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz át kellene tekinteni a 
szabályozási és működési környezetet, ami egyébként nagyon sok területet 
érint: a hulladéktörvényektől kezdve az adótörvényeken át az 
élelmiszerbiztonsági szabályozásig, a takarmányozási szabályozásig. Tehát 
nagyon sok olyan terület van, aminek egyébként van kapcsolódása az 
élelmiszerpazarláshoz, és meg kell azt nézni, hogy egyébként az uniós 
jogszabályok tekintetében hol vannak lehetőségeink, illetve más nemzeti 
szintű jogszabályokban vannak-e olyan példák, lehetőségek, amelyeket esetleg 
érdemes lenne elhozni Magyarországra. 

Ezzel kapcsolatosan mi részt veszünk egy olyan nemzetközi projektben, 
egy uniós kutatásfejlesztési projektben, amely éppen egy olyan jogszabály-
átvilágítási módszertanon dolgozik, amely az említettek alapján, tehát uniós 
jogszabályok, illetve nemzeti jogszabályi felmérések alapján ad egy olyan 
módszertant, amivel át lehet tekinteni egy országnak a jogszabályrendszerét. 
Azt javasoljuk egyébként, hogy ha el fog készülni ez az átvilágítási módszertan, 
ami egyébként hónapokon belül várható, annak segítségével induljon el 
Magyarországon is egy olyan felmérés, amely rávilágíthat olyan pontokra, 
ahol adott esetben érdemes lehet jogszabályi beavatkozást tenni. 

Az önszabályozás tekintetében, ahogy az államtitkár úr is említette, 
már létezik „Az élelmiszer érték - Fórum az élelmiszer-pazarlás és -
veszteségek csökkentése érdekében” nevű platform, amelyhez már 
50 szervezet, cég, intézmény csatlakozott, amelyek között vannak egyébként 
államigazgatási szervezetek is, csatlakozott hozzá a Földművelésügyi 
Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Agrárgazdasági 
Kutatóintézet, illetve a NÉBIH is csatlakozott hozzá az intézmények közül. 
Vannak ebben ágazati szervezetek is, a különböző élelmiszerláncokhoz 
kapcsolódó több ágazati szervezet is csatlakozott hozzá, egyes nagyobb 
vállalatok szintén csatlakoztak, illetve több nonprofit szervezet is csatlakozott 
hozzá, amelyek részt vesznek ilyen típusú munkában. Ennek a fórumnak a 
szerepe elsősorban a közös gondolkodás, hogy azoknak az érintetteknek, akik 
valamilyen témában ehhez a dologhoz kapcsolódnak, legyen egy olyan fórum, 
ahol az információk megosztásra tudnak kerülni, ahol olyan jó gyakorlatok, 
tudások tudnak terjedni, amelyek előrevihetik az ügyet. A fórumnak a szerepe 
lehet egy olyan önszabályozás is, hogy a résztvevők maguk hoznak olyan 
döntéseket, amelyekre nem feltétlenül törvény kötelezi őket, de mégis 
előreviszik az ügyet. (Szabó Timea megérkezik.) Ma is látjuk egyébként már 
azt, hogy több olyan nagyvállalat van, amely már a lejárati idő előtt levesz 
termékeket a polcokról, és adományozza, pedig erre egyébként törvény nem 
kötelezi őket - zárójelben megjegyzem: más országokban sincs olyan törvény 
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tudomásom szerint, amely ezt kötelezővé tenné számukra. Illetve ennek a 
fórumnak nyilván lehet szerepe abban, hogy ha egy szabályozás előkészítése 
zajlik, akkor szakmai oldalról támogatni tudja egy adott szabályozás 
előkészítését.  

A fórumnak a célja egyrészt olyan módszertanok elhozása, adott 
esetben nemzetközi módszertanoknak a hazai adaptálása, amelyek például a 
csökkentéssel vagy redisztribúcióval kapcsolatos ajánlások. Nagyon sok 
országban léteznek ilyen módszertanok, és szeretnénk ezekből minél többet 
Magyarországon is meghonosítani, az ezzel kapcsolatos tudásátadást, 
tanácsadást végezni. Olyan technológiai és szociális innovációs 
mintaprojekteket szeretnénk elindítani, működtetni, amelyek példaértékűek 
lehetnek a szektor szereplői számára. Az alsóbb szinteken olyan valorizációs 
utakat és lehetőséget szeretnénk feltárni, amelyek például lehetővé teszik, 
hogy ezen a hierarchián magasabb szintre tudjon eljutni egy piaci szereplő. A 
terveink között szerepel az is, hogy egyfajta olyan minősítési rendszert 
építsünk ki Magyarországon, amelyben azok a vállalatok, termelők, amelyek 
már részt vesznek ilyen típusú munkában, egyfajta elismerésben 
részesüljenek, és ezáltal a saját ügyfélkörük, a saját fogyasztóik felé is tudják 
azt mutatni, hogy ők hozzájárulnak a fenntarthatóság céljaihoz, tehát hogy a 
társadalmi felelősségvállalás szempontjából egyfajta kiemelése történjen meg 
azoknak a vállalatoknak, amelyek ezt a témát komolyan veszik.  

Szintén nagyon egyetértek az államtitkár úrral abban, hogy szükség van 
szemléletformáló kampányokra elsősorban a lakosság körében, de egyébként 
a szektor többi irányába is annak érdekében, hogy ezeket a jó gyakorlatokat 
kövessük, és minél többen aktívan részt vegyenek az ilyen jellegű 
tevékenységekben. És már említettem korábban a kutatásokat, amelyek pedig 
egyrészt megalapozzák azokat a beavatkozási pontokat, ahol lépni kell, 
másrészt pedig egy kutatás alapján lehetőség lenne annak a mérésére is, hogy 
ha beavatkozás történik, akkor annak milyen eredménye lesz a jövőben, mert 
nyilván szükséges egy hiteles bázisadat ahhoz, hogy meg tudjuk mondani azt, 
hogy később milyen eredményeket értünk el ezzel kapcsolatban.  

A fórumnak egyébként március 22-én lesz a következő irányító 
bizottsági ülése a Földművelésügyi Minisztériumban, amelyen pont ezekről a 
témákról fogunk beszélni, és egyébként a tervünk az, hogy 2016. II. félévében 
már 3-5 olyan projekt elindításáról beszéljünk, amely ezekben a témákban 
történik.  

Fontos és szükséges része ezeknek a dolgoknak, hogy nyilván sok olyan 
tevékenység van, amihez finanszírozás szükséges, itt felsoroltam néhány 
dolgot, amiben mi látunk egyébként erre lehetőséget. Az egyik, ami már 
elhangzott, hogy azt gondoljuk, ezt a redisztribúciós infrastruktúrát fejleszteni 
kell. Erre a rászoruló személyeket támogató operatív program és az ehhez 
kapcsolódó uniós szabályozás egyébként lehetőséget ad, a magyar operatív 
program még nem, de az uniós programleírás lehetőséget ad arra, hogy ennek 
a programnak a keretösszegéből bizonyos forrásokat pontosan erre, az 
élelmiszer-feleslegeknek a rászorulóknak történő eljuttatásához szükséges 
kapacitás fejlesztésére, üzemeltetésére fordítsunk, ez tudomásom szerint egy 
30 milliárd forintos keret Magyarországon. Mi mindenképpen javasoljuk, 
hogy ezzel kapcsolatban kezdődjön el egy előkésztés, hogy nézzük meg, 
hogyan lehetne módosítani az operatív programot annak érdekében, hogy ha 
ebből elveszünk - most mondok egy számot - 1 milliárd forintot, és azzal 
egyébként mondjuk 5 milliárd forint értékű élelmiszert tudunk eljuttatni, 
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akkor a 30 milliárd forintból csináltunk egy 34 milliárd forintos programot, 
úgy, hogy igazából nem költöttünk rá többet, mert ugyanazt az összeget 
költöttük el.  

A szemléletformálással kapcsolatban figyeljük a KEHOP programot, és 
hogyha lesz arra lehetőség, akkor nyilván mi is indítunk, illetve a részt vevő 
szervezetek számára kommunikálni fogjuk, hogy indítsanak, és vegyenek részt 
olyan szemléletformálásban, amit, azt gondolom, elsősorban a lakosság 
számára lehet majd hasznos.  

Fontos az innováció és az innovációs források ebbe az irányba történő 
mozdítása, az Európai Innovációs Partnerség, illetve a brüsszeli H 2020-as 
programok erre lehetőséget is adnak. Az Élelmiszerbank is jelenleg három 
ilyen kutatás-fejlesztési programban vesz részt, és arra szeretnénk buzdítani 
másokat is a szektorból, hogy vegyenek részt ilyen programokban, mert 
tudáshoz, forráshoz, lehetőségekhez lehet jutni, amivel innovációt lehet 
fejleszteni ebben a témában.  

A vállalati adományozás tekintetében - és itt egy picit 
visszakanyarodnék a francia példához - annyit, hogy ez nem része a jelenlegi 
francia törvénynek, de azt tudni kell, hogy például Franciaországban már 
évekkel ezelőtt tettek egy pozitív inszentivizálást olyan irányba a vállalatok 
felé, hogy a társaságiadó-kedvezménynek a mértéke lényegesen jelentősebb, 
mint Magyarországon. Magyarországon is létezik a társaságiadó-kedvezmény 
élelmiszer adományozására, de arányait tekintve hogyha Franciaországot 
nézzük, akkor Franciaországban mondjuk ezer euró értékű élelmiszer-
adományra a vállalat 600 eurónyi társaságiadó-kedvezményt érvényesíthet, ez 
Magyarországon ezer euró értékű adományra körülbelül 20-40 eurónyi 
jóváírást jelent cégmérettől és nyereségmérettől függően. Nyilván hogyha ezt 
magasabbra tudnánk emelni, akkor az egy olyan inszentíva lenne, ami ezen a 
bizonyos piramison például az állati takarmányozástól el tudná billenteni sok 
esetben a mérleget az emberi, tehát a szociális adományozásra, mert azért azt 
mi nagyon pontosan látjuk - beszélgetünk vállalatokkal -, hogy nyilván 
mindenki számol, és a számok azért, hogy úgy mondjam, erős tényezők egy 
döntésben, hogy ki mire fordítja az adott élelmiszer-felesleget. A kutatás 
tekintetében remélhetőleg az AKI munkatervében lesz arra forrás, hogy ezzel 
tudjon foglalkozni, és hogy a kutatáshoz kapcsolódó tevékenységeket el tudja 
végezni.  

Illetve még egy dolog van, amivel, azt gondolom, érdemes foglalkozni: a 
zöldség-gyümölcs intervenció területén létezik egy olyan uniós szabályozás, 
hogy ha az intervencióból megvásárolt termékek adományozásra kerülnek 
karitatív szervezeteken keresztül, akkor erre 100 százalékos EU-s 
finanszírozás érvényesíthető. Ez szintén több nyugat-európai országban 
élelmiszerbankok által is sikeresen alkalmazott módszer, javasoljuk ennek a 
megvizsgálását, hogy Magyarországon van-e lehetőség arra, hogy ezt 
bevezessük és alkalmazzuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak a széles körre 

kitekintő előadását. Köszöntöm a közben megérkezett képviselő asszonyt, aki 
a következő napirendi pontnak lesz az egyik előterjesztője, és örülök, hogy itt 
tudott lenni legalább az előadás utolsó egyharmad részén… 

 
SZABÓ TIMEA (független): Az Oktatási bizottságból jövök át, bocsánat, 

ott is előadó voltam! 
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ELNÖK: Én azért mondtam, hogy örülök neki, hogy itt tud lenni, mert 

ismerjük az elfoglaltságunkat, és sajnálom, hogy más beterjesztők nem tudtak 
itt lenni, külön felhívtuk a figyelmüket erre a napirendi pontra. Ezért azt 
kérem a titkárságtól, hogy gyűjtsük le, hogy kik azok, akik az élelmiszer-
pazarlás meggátolására, az élelmiszer eljuttatásával kapcsolatos előterjesztést 
tettek határozati javaslat, törvénymódosítás formájában, és számukra a 
napirendi pontunk ezen részét a szó szerinti jegyzőkönyv elkészülte után 
juttassuk el, és ha az elnök úrtól elkérhetjük azt a kivetített ábrát, amelyről az 
előadását tartotta, akkor azt szintén juttassuk el ezen képviselőkhöz, hogy ők 
is informálódhassanak, hol tart ma az egyesület, illetve a kormány munkája, 
milyen lépéseket tettek eddig, és milyen célt tűztek ki maguk elé a következő 
időszakban elvégzendő feladatok tekintetében.  

Most pedig a bizottság tagjainak adok lehetőséget kérdés, észrevétel 
megtételére, és természetesen ebbe belevonnám a képviselő asszonyt is mint 
parlamenti képviselőt, akinek a bizottságban lehetősége van részt venni a 
munkánkban. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 

Hozzászólások, kérdések 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Szeretném megköszönni az előterjesztőknek az előterjesztését, és 
örülök, hogy végre képet kaphatott itt a bizottság arról, hogy milyen 
folyamatok zajlanak a területen már jelenleg is, és hogy mik a jövőre 
vonatkozó tervek. Sok tekintetben megnyugtattak, hiszen itt szinte már 
minden ellenzéki frakció részéről - beleértve a sajátunkat is - voltak ilyen 
jellegű előterjesztések, és jó lett volna, ha kicsit talán előbb is képet kaphatunk 
erről. A Jobbik a továbbiakban is támogat minden olyan kezdeményezést, 
amely lehetőséget teremt arra, hogy az élelmiszer-pazarlást csökkentsük 
hazánkban, és mindenkit arra biztatok, hogy nézzük meg azokat a pozitív 
nemzetközi tapasztalatokat, amelyek esetleg átültethetők és életszerűek, és 
akkor talán jelentősen tudjuk ezt csökkenteni.  

Annak is örülök, hogy ez a téma végre napirendre került, és ennyit 
foglalkozunk vele, mert valóban egy fontos dologról van szó. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, mint ahogy jeleztem, a benyújtott indítványok 

inspiráltak arra, hogy ne egy albizottság valamelyik albizottsági ülésen, hanem 
itt, a főbizottsági ülésen kezdeményezzük a jelen lévő előadóktól egy 
tájékoztatás kérését.  

Van-e további kérdés, észrevétel, hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Szabó 
Timea képviselő asszony! 

 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr, és még egyszer 

elnézést, csak éppen párhuzamosan folyik az Oktatási bizottság ülése. Én is 
köszönöm, és nagyon örülök, hogy a múltkori beadványom után sikerült 
megállapodnunk az elnök úrral abban, hogy ez a valóban fontos és a XXI. 
század Európájában tényleg elengedhetetlen kérdés felmerült, és idekerült a 
bizottság elé is.  

Bár nem voltam itt az államtitkár úr előadásán, és Cseh Balázs úr 
előadásának is csak egy részét hallottam, bár ott jobban tudtam tájékozódni az 
Élelmiszerbank honlapján a kérdéssel kapcsolatban, azért mégis felmerül 
néhány kérdés, és én ezért is nyújtottam be ezt a javaslatot újra, nem a hecc 
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kedvéért, hanem azért, hogy nyomatékot adjunk ennek az ügynek, mert bár 
hogyha jól értem, akkor azt mondák, hogy nincsen nagy probléma a 
szabályozással, én inkább azt látom problémának, ami nincs benne a 
szabályozásban, illetve lehetne többet is tenni annak érdekében, hogy ez ne 
csak egy önkéntes civil kezdeményezés maradjon, hanem próbáljuk meg a fel 
nem használt élelmiszer eljuttatását úgy megoldani, hogy az ne a mostani ad 
hoc módon történjen, hanem segítsük aktívan az erre nyitott áruházláncokat, 
illetve civil szervezeteket.  

Annak is örülök, hogy a múltkori ülés után, amikor még Pócs János és 
Farkas Sándor azzal vádoltak meg engem, hogy én megalázom a szegényeket 
azzal, hogy el akarom juttatni nekik a fel nem használt élelmiszert, miközben 
egyébként valószínűleg nem tudták, hogy saját miniszterük, Fazekas Sándor 
éppen aznap tárgyalt a francia nagykövettel pont ennek a témának a kapcsán, 
eljutottunk odáig, hogy azért ez a Fidesz számára is valószínűleg egy fontos 
kérdés, és nem megalázni akarjuk ezzel a rászorulókat, hanem segíteni, hogy 
egy már meglévő élelmiszertömeget azért, hogyha rendelkezésre áll, 
eljuttassunk hozzájuk.  

Az én kérdésem az lenne az államtitkár úrhoz is, hogy ha jól értem, azt 
mondta, hogy egy szemléletformáló kampányt készül, nem tudom, elkezdeni 
vagy bevezetni a kormány - javítson ki, hogyha rosszak az információim! -
azzal kapcsolatban, hogy a háztartások élelmiszer-pazarlását visszaszorítsák. 
De én pont az Élelmiszerbank honlapjáról úgy értesültem, hogy évente közel 
2 millió tonna felesleges élelmiszer kerül a kukákba, így pedig a matek sehogy 
nem jön ki úgy, hogy ha egyébként szintén az Élelmiszerbank honlapján azt 
szerepel, hogy háztartásonként évente 100 kilogramm felhasználható és 
fogyasztható élelmiszer kerül a kukákba, akkor ez a 2 millió tonna ne jön össze 
háztartásonként. Én tehát azt látom, hogy a sokkal nagyobb probléma 
mégiscsak az ipari, tehát az áruházláncok, illetve a gyártók által kidobott 
élelmiszer. Hogyan készülnek, vagy mik a kormány tervei azzal kapcsolatban, 
hogy ne csak a háztartások körében végezzenek egy ilyen figyelemfelhívó vagy 
- nem tudom - oktató kampányt, hanem tényleg aktívan segítsék az 
áruházláncokat is? 

Van-e arra bármilyen akarat vagy terv, ahogy itt az előadás végén 
elhangzott, hogy esetleg akkor egy magasabb társaságiadó-kedvezményt 
nyújtsanak az ebben érdekelt cégeknek? Azért az nem egy elhanyagolható 
különbség, hogy ha Franciaországban ezer euróra 600 eurónyi 
adókedvezmény jár, Magyarországon pedig ezer euróra 20-40 eurónyi 
adókedvezmény jár, akkor itt azért nem biztos, hogy az a 20 euró 
adókedvezmény annyira megéri az áruházláncoknak, vagy hogy egy elég 
magas ösztönző.  

Azonkívül az általam a PM nevében benyújtott határozati javaslatban 
pontosan azért szerepel, ami szintén Cseh Balázs előadásának a végén 
hangzott el, hogy még hogyha meg is van az akarat az áruházláncok részéről, 
még hogyha meg is van az akarat mondjuk, vagy a tevékenységi kör egy civil 
szervezet, egy egyház vagy egy önkormányzat részéről, hogy összekapcsolják a 
tevékenységüket, és eljuttassák a rászorulóknak a fel nem használt 
élelmiszert, erre a forrás, a logisztika nem áll rendelkezésre. Én az 
országgyűlési határozati javaslatban pontosan azt kezdeményeztem, hogy a 
kormány hozzon létre egy tényleg néhány százmillió forintos - ami egy 
elhanyagolható tétel a költségvetés szempontjából - forrást, vagy egy 
csomagot arra, hogy ezt a fajta logisztikai tevékenységet segítsék, írjon ki egy 
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pályázatot, tehát ez legyen egy pályázati alap, amire lehet a civil 
szervezeteknek vagy egyházaknak országosan jelentkezni, és ezzel összekötni 
azt, hogy ezt a feladatot tulajdonképpen el tudják látni, és ne csak az ország 
néhány pontján működhessen ez a tevékenység. Azt gondolom tehát, hogy 
egyrészt nagyon üdvözlöm, hogy valóban látszik, hogy a kormány részéről van 
akarat ennek a problémának az orvoslására, másrészről szerintem lehetne 
többet tenni, mint egy figyelemfelhívó kampány akár ilyen kisebb tételekkel.  

Az is a kérdésem, hogy tudom, hogy problémás az, hogy ha mondjuk 
ezt kötelezővé teszik, akkor esetleg azok az áruházláncok, amelyek most akár 
az Élelmiszerbankkal, akár más civil szervezetekkel kapcsolatban állnak, és 
odaadják az élelmiszert…, tehát ez a része működik, viszont hogyha kötelezővé 
teszik, akkor esetleg a gyártók ellenérdekeltek lesznek ebben az egész 
kérdésben, és nem adják oda a már lejárathoz közeli, akár 3-4 hónappal a 
lejárat előtti élelmiszert a civileknek, hanem az utolsó pillanatig kivárnak, és 
akkor adják oda. Ha jól értelmeztem egy korábbi beszélgetésből, akkor ez egy 
létező probléma. Ezt lehetne úgy javítani, vagy vannak olyan intézkedések 
vagy intézkedési tervek, amelyek ezt a problémát kiküszöbölnék egy esetleges 
kötelező szabályozás esetén, mert nekem az a gyanúm, hogy hiába megy 
Magyarország egy irányba, az önkéntes és a - nem tudom - háztartásokra 
fókuszáló irányba, hogyha ez néhány éven belül mondjuk egy kötelező EU-s 
előírás lesz, akkor viszont azt nekünk is tudnunk kell teljesíteni. Nem tudom, 
hogy világos-e a kérdésem, szerintem Cseh Balázs érti, de úgy látom, az 
államtitkár úr is bólogat. Azért mondom, hogy Cseh Balázs, mert én onnan 
tudok inkább tájékozódni, nem értem el a kormányzati forrásokat ebben a 
kérdésben.  

Azt hiszem, hogy ennyi lenen most a kérdésem. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előadók jelezték, hogy a szűk 

keresztmetszet az elosztási csatornák, ha jól értettem a legfőbb jelenlegi 
problémát, de azért hozzáteszem, hogy az előadóknak sokkal szélesebb 
repertoáron van problémájuk, illetve megoldási javaslatuk, és tartok tőle - és 
előreszaladunk egy kicsit a következő két napirendi ponthoz képest, a múltat 
viszont már felidézhetjük -, hogy a bizottságunk elutasítása pont azért történt 
ezen határozati és törvényjavaslatokkal szemben, mert itt épp azt érzékeljük a 
jelen napirendi ponton keresztül, hogy egy nagyon intenzív gondolkodás és 
együttműködés folyik jelenleg is a teljes probléma feltárása és a megoldási 
javaslatok felé.  

Változatlanul nem értek egyet azzal, hogy most egyszer csak 
odacsapjunk egy indítványt, amely kényszert ad a kormány számára, hogy na, 
ezt és ezt kell tenni véleményünk, a törvényalkotók véleménye szerint ezen a 
területen, miközben egy elég világos utat vázoltak fel az államtitkár úr és az 
elnök úr részéről, hogy nagyon is értik a problémát, és hogy ennek a 
folyamatában jelenleg vagyunk benne, és még hány munkacsoport és milyen 
feladatok feltárására van szándék, és AKI-tanulmányon, statisztikai adatokon, 
s a többi, s a többi, keresztül jutunk el esetleg majd a törvényalkotás szintjére, 
olyan konkrét területre, hogy mennyi legyen az adókedvezmény netán, ha 
majd ez a javaslatukban szerepel. De most nagy merészség lenne azt mondani, 
hogy javasoljuk mi is az ezer euró megmentett érték után 600 euró 
támogatást, és már azonnal javasoljunk a tavaszi törvényalkotásnál, amikor 
majd netán az adótörvények bekerülhetnek a költségvetéssel, egy ilyen 
javaslatot. Lehet, hogy ez csak az egyik szegmense lenne, és nem lenne 
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komplex, itt öt-hat-nyolcféle terület kutatását láthattuk a kivetített 
elképzelések alapján, amire meg kell találni a választ, meg szeretnénk találni a 
választ.  

Az a matek, ami nem jön ki, a négymillió lakás, száz kilogramm évi 
pazarlás, ha én jól értettem, nem vagyok szakértője e területnek, de hogyha jól 
értettem, arra kicsi az esély, hogy a lakásonkénti éves száz kilogrammos 
élelmiszer-hulladék környékén valamit is meg tudjunk menteni, úgy, hogy azt 
eljuttassuk a rászorulóknak. Ott valószínűleg csak a felvilágosító kampány 
működhet, hogy ne legyünk annyira pazarlóak, hogy nem nézünk be a 
hűtőszekrénybe, meg nem nézzük meg, hogy mit veszünk, aztán másnap azt 
dobjuk ki, ami már a hűtőszekrényben volt, mert ugyanolyat vettünk, ha jól 
értem. Tehát a felvilágosító kampány működhet itt. És ahol a megmentés is 
megtörténhet, azok a kiskereskedelmi láncoknál lejárat előtti állapotban lévő 
termékek, és ennek a logisztikája a szűk keresztmetszet, az eljuttatás, s a 
többi, s a többi, erőt tehát oda kell majd valószínűleg vinni technikailag, emitt 
pedig reális szinten maradva a felvilágosítás kell hogy a legerősebb fegyverünk 
legyen, magyarul a lakossági pazarlást a felvilágosításon keresztül kellene 
csökkenteni, ha jól értettem a logikáját a mostani munkálkodásnak.  

(Jelzésre:) Pócs Jánosnak adok szót. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én mindenekelőtt 

szeretném megköszönni a tárcának, az államtitkár úrnak, hogy foglalkozunk 
ezzel a kérdéssel, mert főleg az államtitkár úrnak az előadásából számunkra 
nagyon sok fontos, új információ jutott el hozzánk, ami az együttgondolkodás 
alapja. A képviselő asszony akkor még nem volt itt, én csak megismételni 
szeretném az államtitkár úr által elmondottakat, mert nagyon fontos volt az a 
mondata, ami olykor tévesen uralja a politikai közhangulatot, hogy jelenleg a 
92 ezerrel szemben 318 ezer gyermek részesül ingyenes étkeztetésben, és 
háromszor annyit fordít a kormány a gyermekekre, mint előzőleg. Ezért is 
fontos, hogy mondjuk ezt a két témát nem kellene összemosni, ahogy ez a napi 
politikai életben számos alkalommal előfordul. 

Számomra egy kicsit azért is visszás ez a történet, kedves elnök úr, mert 
énszerintem rossz üzenete van annak, hogyha a magyar politika azért kap fel 
valamit, mert valamit Franciaországban is felkaptak. Szerintem az idő és a 
történelem azt igazolta, hogy sokkal jobb a magyar embereknek, hogyha a 
magyar kormány járja a maga útját. Már csak az aláírók, az ellenjegyzők 
névsorát tekintve is eszembe jut egy múlt heti történet, amikor azt 
fogalmazták meg ezek az emberek, hogy hűnek kell lenni az európai 
történelmi múlthoz. Ha minden tekintetben hűek lennénk az európai múltkor, 
akkor Magyarország ugyanott lenne, mint 2010-ben.  

Az államtitkár úrnak szeretném megköszönni azt a munkát és 
törekvését is, amit akár képviselőként végez, akár a médiából folyamatosan 
tapasztalhatunk a NÉBIH új munkamódszere és egyáltalán az eredményének 
a közzététele tekintetében, hogy látjuk, hogy Magyarországon milyen 
élelmiszerek fordulhatnak elő akár az előállítás tekintetében, és ennek a 
felszámolásában a NÉBIH milyen hathatós lépéseket tesz. Már csak ennek is 
fontos üzenete van, hogy ha a NÉBIH nem úgy végezné a munkáját, ahogy 
végzi, akkor valahol ezek a termékek kijutnának az élelmiszerpiacra, ne adj’ 
isten pont ebből az előterjesztésből adódóan a szegény embereknél kötnének 
ki ezek a termékek.  
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Az államtitkár úrnak a beszámolójából a legfontosabbnak és a 
legértékesebbnek azt tartom, ami a nevelésre, a szemléletformálásra hívja fel a 
figyelmet, ami a lakosság tekintetében felhívja a figyelmet arra, hogy száz 
kilogramm termék kerül a családoknál a kukába, ami egy nagyon jelentős 
szám, és maga az előterjesztés ezt nem fogja befolyásolni, hiszen nem a 
családok tekintetében szól a határozati javaslat arról, hogy hogyan lehetne a 
rászorulókra fordítani.  

Én úgy gondolom, hogy akár a francia javaslat, akár a jelenlegi javaslat 
egy kicsit arról is szól, hogy jól hangzik, de egyébként nem tudunk vele olyan 
célt elérni, amilyet akarunk. Jól hangzik a politikának vagy a politikusoknak 
ezzel az előterjesztéssel foglalkozni, de ez mégiscsak a piacgazdaság asztalán 
van. A piacgazdaságnak a szereplői, az ominózus áruházláncok tudják jól, 
hogy a különböző megakciózott termékek, mielőtt egy terméknek lejár a 
szavatossága, és azt ők, ahogy nap mint nap tapasztalhatjuk is a boltokban, ha 
ők kedvezményezetten, akcióval hirdetik, akkor nekik akcióval is sokkal több 
marad a zsebükben, mint a nulla. Ez a folyamat, én úgy gondolom, jelenleg is 
működik. És ha már a képviselő asszony a múltkori véleményemből idézett, 
akkor most is kiállok amellett, hogy mivel Magyarországon nincs első- és 
másodosztályú ember, nincs Magyarországon, illetve nem lehet első- és 
másodosztályú élelmiszer. Köszönöm, elnök úr.  

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

Amennyiben nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőknek, hogyha a 
felvetett gondolatokra esetleg reflektálni akarnak. Államtitkár úr! 

Válaszok, reflexiók 

Zsigó Róbert 

ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mind a ketten reagálnánk - van mire.  

Én is köszöntöm a képviselő asszonyt! Értem, hogy az Oktatási 
bizottság ülésén volt, én meg azt kérem, azt értse meg, hogy én meg nem 
fogom tudni még egyszer elmondani - közelebb húzom a mikrofont - a 
bevezető előadást, hogyha lehet előadásnak nevezni, de én örülök, hogy Font 
elnök úr azt kérte, hogy a szó szerinti jegyzőkönyv jusson el mindenkihez, aki 
nem volt itt, ahhoz is, mert ez fontos. Néhány dologra tudok csak reagálni az 
ön által elmondottakból.  

Egyrészt értem, amit mond, dolgozunk is ezen. Az ügy bizonyos 
tekintetben végtelenül egyszerűnek tűnik, bizonyos értelemben pedig 
végtelenül bonyolult, azt gondolom, talán ez kiderült az előterjesztés elején 
elmondottakból.  

Az, hogy nem jön ki a matek, valószínűleg azért van, mert én a 
bevezetőmben csak a háztartásokról beszéltem mint az egyik legnagyobb 
élelmiszer-pazarlókról - egyébként országonként változik, hogy ez hogy és 
mint van, és van egy európai átlag is, nagyjából vannak adataink. Nagyon 
fontos ebben a tekintetben, és nem tudom, elhangzott-e, talán az elnök úr 
elmondta, de érdemes még egyszer a jegyzőkönyv szempontjából vagy 
érdekében elmondani, hogy nem állnak rendelkezésünkre ma 
Magyarországon pontos adatok. A külföldi adatokat nem tudjuk minősíteni, 
hogy azok mennyire pontosak, Magyarországon nem állnak rendelkezésre 
pontos adatok az élelmiszer-pazarlás tekintetében, sem az ügyben, hogy 
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mennyi, tehát hány kiló, sem az ügyben, hogy például a feldolgozóipar - 
merthogy az is egy nagy pazarló -, vagy például az élelmiszerüzletek milyen 
mértékben „járulnak hozzá” ehhez. Éppen arról volt szó, hogy most folyik egy 
olyan kutatás, illetve a bizottságnak az egyik munkacsoportja éppen azzal 
foglalkozik, hogy mielőbb álljanak rendelkezésre Magyarországon pontos 
adatok arról, hogy mennyi élelmiszer megy pocsékba, és hogy a területnek 
melyik szegmensében, mert ez határozza meg egyébként azt, hogy mi az, amit 
el tudunk juttatni, részben ez határozza meg, hogy mi az, amit el tudunk 
juttatni a rászorulókhoz, és mi az, amit nem. Ez egy nagyon fontos dolog. 
Ezért én csak a háztartásokról beszéltem, amikor a bevezetőmben szóltam.  

Az indítványával kapcsolatban, egyik indítvánnyal kapcsolatban sem 
kívánok állást foglalni, a bizottság majd megtárgyalja ezt, ez a bizottság belső 
ügye. Mi a frakciónak eljuttattuk a véleményünket erről. Én elmondtam, ezt az 
egy mondatot meg is tudom ismételni, de talán ez kiderült az előadásokból is, 
hogy most nem látunk arra kényszert, nem látunk olyan jogszabályi részt, 
amelyet akár új jogszabállyal, akár mostani törvénymódosítással kezelni 
lehetne, és attól jobb lenne a rendszer - ezt én elmondtam a bevezetőmben, 
elmondom most is -, hiszen éppen arról beszélünk, hogy amellett, hogy folyik 
a felmérése annak, hogy mekkora, kilóban és részegységekben is mekkora 
tételről beszélünk, éppen az elnök úr volt az, aki azt mondta, hogy két-három 
hónapon belül elkészül az az átvilágítás, illetve annak az átvilágításnak az 
eredménye, amely a jogszabályi környezetet, tehát a jogi környezetet, a 
pénzügyi környezetet, tehát például az adózásrészt, azt az infrastrukturális 
környezetet, amit itt egyébként logisztikának nevezünk, feltérképezi, és ebből 
levezethetően aztán hogyha jogszabályi változásra van szükség, abban 
természetesen partnerek vagyunk, hogyha adóváltozásra van szükség, akkor 
természetesen ezeket meg kell vizsgálni, és hogyha pénzügyi támogatásról van 
szó, akkor természetesen ezekben is előrébb kell lépni.  

Az tehát a konklúziója vagy az összegzése annak, amit én mondtam az 
elején, hogy a kormány partner abban - a miniszter úr egyébként, amikor a 
francia nagykövettel találkozott, éppen ezt mondta -, hogy vizsgáljuk meg a 
területet, és ha szükség lesz rá, akkor akár jogszabályi, akár egyéb változások 
is lehetségesek. Éppen ezért beszéltem én arról, hogy amellett, hogy 
összefogásra van szükség, társadalmi felelősségvállalásra van szükség, 
amellett egyébként partnerségre is szükség van, és ami a legfontosabb: 
szemléletformálásra van szükség.  

A háztartásokból ma viszonylag kevés olyan élelmiszer van, amely az 
élelmiszer-pazarlás tekintetében egyébként eljuttatható a rászorulóknak. Ahol 
ebben a tekintetben potenciál van, az - ahogy kiderült az előadásokból is - a 
feldolgozóipar, illetve az áruházláncok, hogyha lehet ilyet mondani. 
Egyébként mindkettőre van jó példa ma Magyarországon, mindkettőre, a 
feldolgozóiparra is, illetve az áruházláncokra is. Azt gondolom tehát, hogy az 
elkövetkezendő néhány hónapban ki fog derülni az, hogy milyen konkrét 
lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy ebben a tekintetben eredményesek 
legyünk, de én nem becsülném le a szemléletformálást, mert az egyik 
legfontosabb dolog az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy problémával 
állunk szemben, amelyet minél kisebb egységekben próbálunk kezelni, ha 
például a háztartást egy kis egységnek tekintem, annál egyszerűbben és 
könnyebben meg tudjuk ezt tenni. Köszönöm szépen, elnök úr.  
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Cseh Balázs 

CSEH BALÁZS elnök (Magyar Élelmiszerbank Egyesület): Köszönöm 
szépen. Szeretnék egy-két szót mondani az adatok pontosításával 
kapcsolatban, mert itt több szám is elhangzott. Amit mi is használunk a 
kommunikációnkban, az az 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék, ez egy 
európai uniós kutatásból származik, ami, mint mondtam, másodlagos kutatás, 
tehát elsődleges adatfelmérés Magyarországon nem történt, ez egy becsült 
adat. Egyrészt szeretnénk, hogy ez pontosabb legyen, és ehhez nyilván itt 
kellene kutatni. Ezen a becsült adaton belül 400 ezer tonna, ami a lakossági 
élelmiszer-pazarlásnak a mértéke, ebből jön ki az a bizonyos háztartásonkénti 
száz kiló, a fennmaradó része, az 1,4 millió tonna gyakorlatilag az agráriumtól 
a vendéglátásig terjedő rész.  

Az is fontos egyébként - és nem véletlenül hívjuk a fórumot is 
élelmiszer-pazarlás és -veszteségek csökkentéséhez kapcsolódó fórumnak -, 
hogy ez az 1,8 millió tonna biztos hogy nem mind olyan élelmiszer, ami 
csomagolt, fogyasztásra kész élelmiszer, mert a technológiából fakadóan, meg 
rengeteg olyan helyzet van, aminek van egy természetes vesztesége, tehát a 
kombájnból elhullott búzaszemet a földről valószínűleg nem életszerű 
megmenteni, és azt rászorulóknak eljuttatni és feldolgozni. Tehát nyilván 
vannak olyan - hogy úgy mondjam - észszerű korlátok, és pontosan erről 
szólna a kutatás, hogy megnézzük, hol van az a beavatkozási pont. Mi például 
az élelmiszer-feldolgozókkal és a kereskedőkkel dolgozunk együtt, ezt a két 
szektort picit jobban ismerjük, és innen vannak tapasztalataink, de például a 
vendéglátást meg az agráriumot sokkal kevésbé ismerjük. Az agrárium 
egyébként nemzetközi kutatások szerint mondjuk a lakosságival összemérhető 
volumenű élelmiszer-veszteséget - hogy mondjam? - nem mondom 
termelőnek, hanem ez egy következménye ennek a dolognak. Ennek a 
megértése fontos volna, de arról még homályos információnk sincsenek, hogy 
ebből a viszonylag nagy mennyiségből mennyi az, amivel érdemes és lehet 
foglalkozni akár állati takarmányozás, akár rászorulóknak történő eljuttatás 
vagy akár a csökkentés szempontjából adott esetben innovációval. Ezt 
akartam csak elmondani, hogy ezek az adatok és az egész kép körülbelül így 
jön össze.  

Hogyha megnézzük azt a két számot mondjuk, hogy az Élelmiszerbank 
által forgalmazott, mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon mi vagyunk a 
legnagyobb szervezet, amely a rászorulóknak történő eljuttatással foglalkozik, 
ez mondjuk, azt hiszem, 2600 tonna versus 1,8 millió tonna, akkor azt látjuk, 
hogy ez ilyen 1-2 ezrelék között van. Abban mi biztosak vagyunk, hogy ez 
növelhető, a mi becslésünk az, hogy több tízezer tonnányi olyan mennyiség 
van, ami eljuttatható a rászorulóknak, de abban is egészen biztosak vagyunk, 
hogy nem 1,8 millió tonna juttatható le. Fontos tehát, hogy nem az egész 
1,8 millió tonnát tűzzük ki célul, hanem azt tűzzük ki célul, hogy jussunk el 
mondjuk a több tízezer tonnáig, ami már a jelenlegihez képest egy több 
tízszeres mennyiség lenne, ami nyilván sokat segítenek azoknak, akik erre 
rászorulnak.  

Az is fontos, hogy nyilván itt csakis olyan esetekről beszélünk, ami 
fogyasztható. Korábban is elhangzott, hogy a karitatív szervezetek által 
történő eljuttatás is forgalmazásnak minősül, furcsa, mert nem kérünk érte 
pénzt, de ez valójában jogszabályilag forgalmazásnak minősül, mi tehát csakis 
olyan élelmiszereket juttatunk el rászorulóknak, amelyek egyébként 
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kereskedelmi forgalomban is értékesíthetők lennének. Számunkra tehát 
nincsenek elsődleges és másodlagos fogyasztók, hanem egyfajta fogyasztó van, 
és egyfajta élelmiszer-biztonsági jogszabályrendszer van minden irányban, az 
tehát egy fontos mondás, hogy itt olyan termékekről és olyan élelmiszerekről 
beszélhetünk csak a karitatív eljuttatás szempontjából, amelyek minden 
szempontból megfelelnek a fogyaszthatóság és az élelmiszer-biztonság 
feltételeinek.  

Az, hogy ezzel foglalkozik a kormányzat, szerintem jó, és most ez 
teljesen összefüggés nélküli, hogy ez most a francia példa miatt vagy bármi 
más miatt van, de nyilván ez egy jó dolog, mert vannak és lehetnek olyan 
lépések, amelyek a kormányzati oldalon megtehető lépések, és ezért mi 
örülünk is annak, hogy a Földművelésügyi Minisztériumban már zajlik ez a 
munka - nem most kezdődött el -, és nézzük azt, mert az önszabályozásban is 
létezik olyan államigazgatási, vállalati partnerség, nem csak szabályozásban, 
tehát adott esetben mondjuk az egyik élelmiszerlánc partnerünk segítségül 
hívta a NÉBIH-et, hogy nézze meg, hogy az a folyamat, amit ő alkalmaz, 
megfelel-e annak, hogy rászorulók elfogyaszthassák. Ez nem egy jogszabályi 
együttműködés, de létezik az államigazgatás és a privát szektor között olyan 
együttműködés, amely előreviszi az ügyet. Tehát ebből a szempontból is 
fontos az együttműködés, és nyilván, ahogy beszéltünk róla, igen, 
elképzelhető, hogy vannak jogszabályi módosítási lehetőségek, amelyeket 
érdemes megtenni. Itt annyiban pontosítanám az államtitkár úr által 
elmondottakat, hogy amiről ő beszélt - lehet, hogy nem jól fogalmaztam -, ez a 
fajta átvilágítási módszertan, tehát nem annak fogunk a végére érni két-három 
hónapon belül, hogy már az átvilágítást megtettük, hanem az a módszertan 
fog a rendelkezésünkre állni, amiből az átvilágítást meg tudjuk csinálni - ez az, 
ami ebben a bizonyos uniós projektben elkészül -, mert nagyon sok országban 
nagyon sok típusú tapasztalat van, amit ez a módszertan összehoz.  

Ami mondjuk valóban egy akut kérdés volt öt évvel ezelőtt, az az 
áfakérdés, és egyébként hozzáteszem, hogy vannak olyan uniós országok, ahol 
még most is áfaköteles az adományozás, ez egy komoly korlát. Ezt szerencsére 
elfogadta a parlament, tehát ami egy akut korlát lenne, az nincsen. Ezért 
mondtam én tehát azt, hogy mi olyan napi szintű, akut jogszabályi problémát, 
ami a munkánkat akadályozza, nem látunk, de arra látunk lehetőséget, hogy 
lesznek olyan jogszabályi kérdések, amelyek akadályozó tényezők, vagy amit a 
pozitív inszentivizálás témájában javasolt lehet meghozni, és akkor azt 
érdemes lenne egy csomagban beterjeszteni, és dönteni róla.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök úrnak és az államtitkár 

úrnak a széles körű kitekintést. A 4. napirendi pontot lezárom.  

Az élelmiszer pazarlás megszűntetéséről szóló H/9103. 
számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk az 5. napirendi pontra. Az élelmiszer-pazarlás 
megszüntetéséről szóló határozati javaslat H/9103. számon került 
beterjesztésre Gyurcsány Ferenc és további három független képviselőtársa 
részéről. A titkárságunk jelezte az előterjesztőknek egyrészt a mai napirendi 
pontot, másrészt hogy a házszabály idevonatkozó rendelkezése szerint a 
tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság az eljárást az előterjesztő távollétében 
megtarthatja, illetve nem akadályozhatja azt az előterjesztő hiánya, ők ugyanis 
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nem jelezték, hogy biztosítani tudnak ma előterjesztőt. Kérdezem, hogy fel 
van-e valaki hatalmazva az előbb említett határozati javaslat előterjesztésével. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincsen.  

Az indítványt fenntartjuk, a tartalmát mindenki elolvashatta az 
elektronikus rendszeren keresztül, tehát annak az ismeretében vagyunk. 
Bizottsági képviselőtársaimnak van-e kérdésük, véleményük a tartalmával 
kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen.  

Határozathozatal 

Akkor a határozati javaslat tárgysorozatba vételéről döntünk. 
Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy az indítvány kerüljön tárgysorozatba 
vételre. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem vette tárgysorozatba a H/9103. számú határozati javaslatot. 
Az 5. napirendi pontot lezárom.  

A fel nem használt élelmiszerek adományozásáról szóló 
H/9163. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 6. napirendi pont a fel nem használt élelmiszerek adományozásáról 
szóló határozati javaslat, amely H/9163. számon került beterjesztésre. Ha jól 
néztük, ez ugyanaz az indítvány, amelyet a múltkori bizottsági ülésünkön is 
megvitattunk már, az akkor a H/8538. számon került beterjesztésre. A 
beterjesztő jelen van, Szabó Timeának adok szót. 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen 
nem fogom még egyszer részletesen ismertetni, pláne hogy az előbbiekben is 
erről a témáról volt szó. Annak viszont örülök, hogy a korábban benyújtott 
határozati javaslatom hatására valóban elindult egy aktívabb gondolkodás, és 
itt köszönthettük az államtitkárság részéről is az előadókat. 

Nekem az lenne csak a kérdésem akkor, mivel nincsenek illúzióim azzal 
kapcsolatban, hogy ezt most sem fogják tárgysorozatba venni, hogy az a 
vizsgálat, amelyről itt beszéltek, és az a munka, ami az elnök úr elmondása 
szerint is folyik a kormányzattal ezzel kapcsolatban, tehát az előzetes 
felmérések, az igények, s a többi, hogy ténylegesen mennyi az a fel nem 
használt élelmiszer, amit valamilyen módon tovább lehetne juttatni, ez a 
vizsgálat vagy ennek a vizsgálatnak a vége nagyjából mikorra várható, azaz 
mikor kaphatunk egy újabb tájékoztatást a kormány részéről azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan halad ez a munka. Hiszen hallottuk, az 
Élelmiszerbank részéről Cseh Balázs is elmondta, hogy tulajdonképpen egy 
másodlagos kutatási adat, amit ők használnak, az az 1,8 millió tonna, de folyik 
már egy saját kutatás ebben a témában. Mikorra várhatjuk annak az 
eredményét? Itt hallottuk, hogy két-három hónap, hogyha jól értelmeztem, 
amíg ez lezárul, de nem biztos, hogy az erre vonatkozott, úgyhogy inkább 
szeretném tisztázni, hogy ne legyenek ebből félreértések, és hogy mi is 
türelmesebbek lehessünk a témában, és hogy ne az legyen, hogy a kormányzat 
azt mondja, hogy dolgozunk, dolgozunk, aztán majd két év múlva megint 
akkor kerül ez napirendre, amikor én benyújtok egy ilyen javaslatot, hanem 
egy kicsit ösztönözzük a kormányt, hogy proaktívan járjon el ebben a 
témában, hiszen hogyha - ahogy most a pontosítást hallottam - 400 ezer 
tonna, ami a háztartásokat érinti, és 1,4 millió tonna, ami az agráriumban, az 
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élelmiszer-áruházakban, illetve a vendéglátóiparban keletkezik, amiből 
természetesen nem használható fel minden, de azért ez mégiscsak a 
négyszerese annak a háztartások által fel nem használt élelmiszernek, ami 
jelenleg a kukába kerül, tehát egy elég jelentős mennyiségű élelmiszerről van 
szó.  

Végezetül pedig nagyon örülök, hogy helyettem Cseh Balázs mondta ki 
azt, gondolom, részben válaszul Pócs Jánosnak, hogy nincsenek elsődleges és 
másodlagos állampolgárok és fogyasztók… 

 
ELNÖK: Ő is ezt mondta.  
 
SZABÓ TIMEA (független): …, fogyasztók vannak, akik valamilyen 

okból nem jutnak hozzá megfelelő mennyiségű élelmiszerhez a saját 
szegénységük miatt. Nekünk tehát és a kormányzatnak kutya kötelessége 
akkor segíteni ezeknek az elsődleges állampolgároknak Magyarországon, 
pláne hogy ez az élelmiszer a rendelkezésünkre áll, nem kerül a 
kormányzatnak egy fillérjébe sem. Köszönöm, és akkor várom az elnök úr 
válaszát ezzel kapcsolatban.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Meg szeretném jegyezni, hogy a munka nem azért kezdődött 
el, mert a képviselő asszony határozati javaslatot nyújtott be ide (Szabó 
Timea: Azt tudom, de azért került most ide!), ez a munka 2014. október 2-án, 
a nyilvánosság előtt is elkezdődött, és azóta is tart az előbb említett 
eredményekkel, illetve a munkacsoportok felállításával és a majdani 
felállításával jelenleg is folyik.  

Az indítványok hatását én abban méltatom, hogy ide, a bizottságunk elé 
hívtuk az államtitkár urat és az elnök urat, hogy számoljon be a ’14 októbere 
óta tartó munkájukról, és bízom benne, hogy ahogy itt érezhető volt, nincs, én 
legalábbis nem tudok róla, hogyha a második részre válaszolhatok, bár nem 
tudom, hogy én vagyok-e a felkent személy ilyen időpontok megválaszolására, 
de nem látszott és nem éreztem, hogy kötött időpont lenne a munka 
elvégzésére. Ez talán nem jelenti azt, hogy ez egy végtelen történet lenne 
(Szabó Timea: Reméljük!), hiszen az ügyért elkötelezett szereplők már 
önmagukban is biztosítékot jelentenek arra, hogy minél hamarabb elvégezzék 
az alapfeltárásokat, hiszen láttuk, hogy egyelőre nagyon sok alapinformáció is 
bizonytalan, amire alapulva lehetne majd következtetést levonni, és a 
következtetések időszaka lesz majd az, amely után talán érdemes lesz ismét 
meghívni az államtitkár urat és az elnök urat, és én sem gondolom, hogy két 
évnek kellene addig eltelnie. De nem láttam, nem hallottam és nem láttam, az 
előadásban nem láttam és nem hallottam kötött időpontot erre vonatkozólag. 
Én úgy érzem, hogy az az időszak, ami a munkájukat itt fémjelzi, az egy elég 
intenzív időszak, és ennek megfelelően a jelenlegi folyamat is egy elég intenzív 
időszak e munka tekintetében.  

Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor azt 
mondanám, hogy viszonválaszra hivatalból az előterjesztőnek kell megadnom 
a válaszadás és a hozzászólás lehetőségét. Megadom a szót Szabó Timeának.  

Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Értse meg, 
hogy én nem kérdőjelezem meg ebben az esetben a kormányzat szándékát, 
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mindösszesen arra próbálok valamiféle választ adni, hogy ha ez ön szerint 
2014 óta folyik, tehát mondjuk hozzávetőlegesen legalább másfél éve folyik ez 
a kutatás, akkor ennek azért valamikor nemsokára vége lesz, hiszen egy 
projektet általában úgy terveznek meg, hogy annak van eleje, közepe és vége, 
és a kormány részéről bizonyára meg van szabva egy saját határidő. Erre 
szerettem volna valamiféle, még hogyha nem is napra pontos dátumot kapni, 
de hogy ezt mondjuk egy fél év múlva várhatjuk, vagy mikor várhatjuk.  

Nyilvánvalóban egy ilyen átfogó kutatás hosszú ideig tart, ez már akkor 
ezek szerint egy legalább egyéves projekt. A reményeimet fejezem ki akkor az 
iránt, hogy még az idén hallhatunk erről egy előrelépést. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. A beszámoló lehetőségét fenntartjuk, tehát amikor 
netán információt hallunk, hogy megtörtént egy jelentős lépés megtétele, vagy 
netán erre parlamenti igény jelentkezik, akkor ugyanígy kezdeményezni 
fogom az akkori beszámoló megtartását.  

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 
a szavazáshoz érkeztünk. Ki az, aki támogatja a H/9163. számú indítványt? 
Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki tartózkodik ezen 
szavazásnál? (Szavazás.) Ez a többség.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az imént tárgyalt határozati 
javaslatot. A 6. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 7. napirendi pont az egyebek. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, 
hogy a moldovai mezőgazdasági bizottság delegációja hazánkba fog látogatni, 
megjegyzem, hogy mintegy két éve volt a Mezőgazdasági bizottságunk 
vezetése az ő meghívásukra parlamenti látogatáson az ottani bizottságnál, 
most a viszontlátogatás történik meg. Várhatóan március 21-én - az egy hétfői 
nap -, 11 órakor kerül sor egy tájékoztatóra, illetve egy együttes konzultációra 
a bizottsággal, az idelátogató bizottság tagjaival. Tájékoztatást, értesítést 
fogunk küldeni a bizottság tagjainak.  

Az egyebekben van-e másnak bejelentenivalója? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Az egyebeket bezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)  
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