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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12230. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. A „Földet a gazdáknak!” Programról szóló törvényjavaslat (T/12231. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. A „Földet a gazdáknak!” Programról szóló határozati javaslat (T/12232. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

Kb. 12.30 órától:  
 
5. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
 

6. 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  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívott 

Hozzászólók 

Jakab István (Fidesz)  
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Sallai R. Benedek (LMP)  
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter  
Dr. Bitay Márton Örs állami földekért felelős államtitkár 
(Földművelésügyi Minisztérium)  
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár 
(Földművelésügyi Minisztérium)  
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség)  
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség)  
Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség)  
Dr. Gyuricza Csaba elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal)  
Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
 

 



 6

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 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 már az egyes 
napirendi pontokhoz érkeztek előadóként, és köszöntöm azokat is, akik 
figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet kiküldtük. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a napirendtervezethez. 
(Jelzésre:) Legény Zsolt, parancsolj! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A napirendünk 

szerint az 5. napirendi pontunk lenne körülbelül fél 1-kor Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter úr meghallgatása. Mivel a mai napon 14 
órára már három héttel ezelőtt kezdeményeztük a Mezőgazdasági bizottság 
Ellenőrző albizottságának ülését, ahol szintén a miniszter urat hallgatnánk 
meg, ezért én azzal a, ha lehet ilyet mondani, egyszerűsítő javaslattal élnék, 
hogy a mezőgazdasági – úgymond – főbizottság és az Ellenőrző albizottság 
ülését, ha lehet ilyet mondani, egyesítsük, úgyis Lázár miniszter urat 
hallgattuk volna meg, mi 14 órától szándékoztuk meghallgatni. Ebbe a másfél 
órába ismereteim és tapasztalataim szerint azért nem fog beleférni a miniszter 
úr meghallgatása az előterjesztéssel, a kérdésekkel és az általa adott 
válaszokkal együtt, ezért azt javasolnám, hogy a Mezőgazdasági bizottság 
Ellenőrző albizottsága két napirendi pontját vegyük fel a Mezőgazdasági 
bizottság napirendi pontjai közé, és akkor gyakorlatilag, ha lehet ilyet 
mondani, együttes ülés lenne, de az Ellenőrző albizottság tagjai úgyis a 
mezőgazdasági főbizottság tagjaiból kerülnek ki.  

Magyarán mondva: a javaslatom az lenne, hogy az Ellenőrző albizottság 
két napirendi pontját vegyük fel a mezőgazdasági nagybizottságunk napirendi 
pontjai közé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Erről már konzultáltunk az 

ülés megkezdése előtt, mi több tájékoztattam a meghívottakat, akik érintettek 
az ellenőrző albizottsági meghívással és a főbizottsági üléssel is, akik köszönik 
ezt a lehetőséget. Technikailag valóban úgy tudjuk ezt megoldani, hogy a 
napirendet ki kell bővítenünk, és az 5. napirendi pont után 6. napirendi 
pontnak az Ellenőrző albizottság 1. napirendi pontját javaslom befűzni, ami a 
tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szerkezeti és 
szervezeti átalakításáról, majd pedig 7. napirendi pontnak az albizottság 2. 
napirendi pontját javaslom, amely „Tájékoztató a 2016. évi agrártámogatási 
kérelmek kifizetéséről” címmel került meghirdetésre.  

Kétharmados többség kell az azonnal bejelentett napirendbővítéshez. 
Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy ezzel a két új napirendi ponttal bővítsük az eredetileg kiküldött 
napirendtervezetünket? Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  
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Így aztán együttesen kérdezem meg, hogy az így módosított napirendet 
a bizottság elfogadja-e. Aki igen, az szintén kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez szintén egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az előadóknak jeleztem, hogy akkor 
fél 1-es kezdettel Lázár miniszter úr meghallgatása kezdődik, de az FM, illetve 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről is kértem a 
munkatársakat, hogy esetleg, ha tudnak, fél 1-re érkezzenek ide a 2 órás 
kezdés helyett – azt mondták, hogy erre minden esély megvan.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Akkor viszont most rátérhetünk a már megszavazott és módosított 
napirend szerint a nem változott 1. napirendi pontra, amely Magyarország 
2015. évi központi költségvetésének a végrehajtásáról, annak a részletes 
vitájáról szól. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Nyilas Ilona 
Hajnalkát és munkatársát, munkatársait – ha többen vannak itt – köszöntöm 
szeretettel. A forgatókönyvünk szerint először a házszabályi rendelkezésnek 
megfelelően a törvényjavaslat szabályszerűségét kell hogy megvizsgáljuk. 
Kérdezem akár az előterjesztőt a kormány, a minisztérium részéről, akár a 
bizottság tagjait, hogy az első vitaszakaszhoz a házszabályszerűséggel 
kapcsolatosan van-e kérdése, észrevétele a bizottságnak, illetve a kormány 
képviselőjének. (Nyilas Ilona Hajnalka jelzésére:) Megadom a szót. 

 
NYILAS ILONA HAJNALKA osztályvezető (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Alapvetően 
tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy a törvényjavaslat, a zárszámadási 
törvényjavaslat a házszabály 44. § (1) bekezdésének megfelelően került 
előkészítésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy a 

törvényjavaslathoz bennünket érintő módosító javaslat nem került 
benyújtásra. Arról, hogy a bizottság a törvényjavaslat teljes terjedelmét 
illetően vegyen részt a vita minden szakaszában, ebben a múlt héten 
döntöttünk is, de mivel nincs ilyen indítvány, ezért most különösen ezzel nem 
kell foglalkoznunk. Engedjék meg, hogy itt az első szakaszban azért a 
benyújtott törvényjavaslat tartalmi kérdéseihez hadd tegyek néhány 
megjegyzést! 

Azért az figyelemreméltó, hogy a 2015-ös eredetileg tervezett 2,5 
százalékos GDP-növekedés végül is 3,1 százalékos lett, ezzel egy egész 
tisztességes eredményt értünk el az EU-s országok tekintetében. Hogyha 
messzebbre kitekintek, akkor a miniszterelnök úr által többször hangoztatott 
vélekedése, mely szerint az Európai Unió fejlődési motorja át fog terelődni 
Közép- és Kelet-Európára, talán már ez a mutatószám is ezt tükrözi, ezt a 
változatot erősíti meg.  

A mezőgazdaság területén az ágazati kibocsátásunk szintén egy tisztes 
értéket mutatott. Ahhoz képest, hogy 2014 már egy magas standardértékű év 
volt – mindig érdemes megnézni, hogy mihez viszonyítjuk az esetleges 
bővülést és növekményt –, az a 2457 milliárd forintos mezőgazdasági ágazati 
kibocsátás ugyan csak 0,3 százalékkal magasabb, mint a 2014-es, de mint 
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említettem, az egy nagyon erős, sokak számára a visszaemlékezésben is 
kellemes ’14. év volt, és ezért figyelemreméltó, hogy annak a nagyon magas 
számaihoz képest azt a szintet tudta tartani a mezőgazdaság, mi több, egy 
nagyon picivel növelni is tudta, annak ellenére, hogy a ’15. év az időjárás és a 
természeti hatások tekintetében már nem volt olyan kellemes, mint a ’14-es, 
és egyes ágazatok ezt meg is szenvedték, azok eredményei egyes területeken 
elmaradnak a ’14. évihez képest. Közismert, hogy a 2015. évben volt az elmúlt 
száz év harmadik legforróbb nyara, és ez, mint mondtam, egy-két 
szántóföldön termesztett növényünknél kedvezőtlenül hatott. Megemlíthetem 
itt akár a kukoricát és a napraforgót, amelyek nem tudták hozni a ’14-es 
eredményt. Ugyanakkor a zöldségek, gyümölcsök tekintetében egy jó, 
tisztességes eredményt értek el, a borágazat szereplői is egész szép adatokat és 
magas minőséget hoztak a ’15. évben. 

Az állattenyésztés minden mezőgazdaságnak az elsőszámú 
feldolgozóipara, ha szabad így fogalmaznom, én legalábbis így tekintek rá, 
nem kétséges, hogy a legnagyobb erőkifejtést e tekintetben tesszük. 
Közismert, hogy az Unióhoz való csatlakozás után jelentős mértékű 
arányeltolódás következett be a növénytermesztés és az állattenyésztés között, 
a növénytermesztés súlya markánsan elkezdett dominálni, az állattenyésztés 
pedig visszaszorulni. Ennek megfelelően számos intézkedést tett a kormány, 
hogy valamelyest csökkentse az állattenyésztés súlyának leszakadását, az 
ütemét, ez hála istennek sikerült, és bízunk benne, hogy a mélypontot elérve, 
majd onnan visszafordulva évről évre növekvő eredményeket tudunk 
felsorolni. Ez általános gyűjtőszám, amire azt mondom, hogy eredményeket 
tudunk felsorolni.  

Nem hagyhatom ki nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió 
egyik közismert, általános problémáját, a tejágazat problémáját, a kvóta 
felszabadítása utáni helyzetet, amely bennünket is negatívan érintett – mi 
mondjuk ezt megjósoltuk előre sajnálatos módon, de tehetetlenek voltunk, 
uniós döntéssel kellett szembenéznünk. Mindamellett, hogy egy nagyon 
negatív árrekordot döntöttünk meg 2015-ben a tej felvásárlási árával, ennek 
ellenére az egyedi, részben uniós, majd az utána következő magyar, nemzeti 
beavatkozások valamelyest tompítottak ezen a fájdalmon, negatív trenden, és 
összességében egy 5,8 százalékos növekedés alakult ki végül is, tehát a 
kérődző állatok nem álltak le a tej produkálásával, ők nem tudtak erről a nagy 
bajról, ami viszont a tulajdonos gazdálkodókat érinthette. Bízunk benne, hogy 
az EU-s és a magyar intézkedések következtében további stabilizáció történik 
ezen a területen. 

Közismert, hogy évek óta folyó vita, és az FM élen járt abban, hogy az 
élelmiszerek áfáját csökkentse, de a másik oldalon lévő egyensúlyi kényszer, 
amely a magyar gazdaságot sújtotta – és ebben az Orbán-kormánynak 2010 
óta sikerül mindig megteremteni az uniós elvárásokat, sőt már jóval az 
elvárások alá is tudunk menni a hiány tekintetében –, de nem engedhette 
meg, hogy általános élelmiszeráfa-csökkenés következzen be. A kisléptékű 
áfacsökkentés mértékét kezdeményezte a kormány, amit mi támogattunk, és e 
tekintetben tudjuk, hogy az év, a ’15. év elejétől már nemcsak a félsertések, az 
élő és félsertések általános forgalmi adója került az 5 százalékos áfakörbe, 
hanem ez kiterjesztésre került a szarvasmarha-, a juh- és a kecskeágazat 
termékeire is. Tudjuk, hogy a ’16. év elejétől a feldolgozott tőkehúsok 
területére is kiterjesztettük az áfa 5 százalékos körét, mi több, ha 
előreszaladok a ’17. évre, itt már a baromfi- és a tejágazat környezetére is 



 9

kiterjesztettük az 5 százalékos kört. Egy igen széles termékkörre, alapvető 
élelmiszer-termékkörre a húsok esetében az 5 százalékos áfakör fog tehát 
dominálóan hatni. Hála istennek, ennek a következményei már a ’15. évben is 
látszódtak a termelési növekedési értékekben.  

Hadd említsek meg egy másik területet is, mert nekünk prioritásunk, ez 
pedig a GMO-s növények termesztése, nem termesztése, tiltása kérdésköre. 
Élen járóak voltunk abban, hogy Magyarország ellenzi a GMO-s termékek 
köztermesztésbe vonását, sikerült végül elérni, hogy nem egyedi engedmények 
és szabályozás útján tilthattuk meg a GMO-s növények köztermesztését itt 
Magyarországon, hanem végre az EU is megértette, hogy a tagállamok 
hatáskörébe kell adni ezt a tiltási lehetőséget. Így született meg a 2015/412. 
EU parlamenti és tanácsi irányelv, amelynek következtében mi azonnal 
jogszabályi szintre emeltük ezt a lehetőséget, amelyet már addig is 
gyakorlatként alkalmaztunk, de most már a hazai jogalkotási körben tiltottuk 
meg a GMO-s növények köztermesztését.  

Tudjuk, hogy a feladatunk itt nem állt meg, mert a jelentős 
fehérjetakarmány-importban, amelyet a magyar állatállomány etetésére 
használunk, szintén jelentős, ebben az importban szinte döntő többségű a 
GMO-s növények importja, és szeretnénk kiváltani az így importkényszerült 
GMO-s termékeket hazai termesztésre. Ebben már egész szép eredményeket 
látunk, és úgy tűnik, hogy nem a ’15., de a ’16. és a ’17. évben talán 
megtörténhet egy teljes körű fehérjekiváltás a GMO-s termékek tekintetében, 
ez azt jelenti, hogy hazai termesztésű, tehát GMO-mentes környezetben 
termesztett fehérjenövényekkel tudjuk etetni az állatállományt. Ennek nagyon 
komoly következménye lesz: a feldolgozott termékeket is GMO-mentes 
jelöléssel tudjuk ellátni. Mindenkinek a saját képzeletére bízom, hogy ez 
milyen kitörési potenciált jelent a magyar élelmiszertermelésnek és a végén a 
fizetőképes kereslet fogyasztói oldalán, hiszen közismert, hogy a GMO-mentes 
termékekre egy nagyon igényes fizetőképes kereslet jelentkezik a világ több 
pontján. Ebben tehát egy nagyon szép eredményt értünk el, tartottuk 
magunkat az elvi álláspontunkhoz, és tovább tudtuk ezt vinni, mi több, meg 
tudtuk erősíteni a hazai jogszabályi környezetben is.  

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a 2015-ös költségvetési 
törvény végrehajtása véleményünk szerint a mezőgazdaság szempontjából a 
mezőgazdaságra fordított kellő figyelemmel történt meg, ahogy azt próbáltam 
érzékeltetni az előbb egy-egy felvillantott eredménnyel is, ami összességében 
is egy pozitív képet mutat.  

Kérdezem a jelenlévőket, hogy az első vitaszakaszhoz bárki tesz-e 
megjegyzést, véleménye van-e bárkinek. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincsen, akkor először arról döntünk, hogy a benyújtott törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki 
egyetért azzal, hogy megfelel, az ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Ki az, aki nem vesz részt a szavazásban? (Derültség.) Akkor 
egyhangú a döntésünk, mivel ha van nem részt vevő szavazó, annak a 
szavazatát nem kell beszámolnom, a többiek viszont egyhangú igennel 
házszabályszerűnek látták a benyújtott törvényjavaslatot.  

Mivel nem került benyújtásra módosító indítvány, ezért ugyan 
megnyithatom a részletes vita második szakaszát, jogi értelemben ezt meg is 
teszem, de érdemileg nincs ebben a vitaszakaszban hozzászólási lehetőség. 
Ezért arra kérem a bizottság tagjait, hogy javaslatomra egyben zárjuk is le az 
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általam megnyitott második vitaszakaszt. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 
tartózkodás van. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem szavazat van.  

Miután lezártuk a részletes vita szakaszát, a bizottsági jelentés 
elfogadására teszek javaslatot. (Megérkezik Dankó Béla és Sallai R. Benedek.) 
Döntő többségében kérem majd, hogy az első szakaszban általam jelzett 
összefoglalót tartalmazza a bizottsági jelentés ezen összegzése, és 
természetesen amennyiben az írásba foglalt kisebbségi vélemény is 
megérkezik a meghatározott időre, akkor azt is bele fogjuk tudni foglalni. 
Kérem, ha ilyen szándék van, ezt egyeztessék a titkársággal.  

Javaslatot teszek az általam megfogalmazott vélemény bizottsági 
jelentésbe való foglalására. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki tartózkodik jelen döntésnél? (Szavazás.) Ki 
az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 1 nem ellenében így döntöttünk.  

Kérdezem, hogy kell-e – szerintem nem kell – előadót állítanunk 
(Horváth Zoltánné: Nem.), hiszen különleges joghelyzetben vagyunk a 
zárszámadás kapcsán: ezt más bizottságok teszik meg most ez esetben 
helyettünk. Ha jól érzékelem, akkor tehát az 1. napirendi pont lezárása 
közelébe érkeztünk – a titkárságra nézek. (Horváth Zoltánné: Igen.) Igen, 
megtettünk minden olyat, ami házszabályszerű kötelezettségünk, ezért az 1. 
napirendi pontot lezárom. Megköszönöm az NGM részvételét.  

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/12230. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) (Kijelölt bizottság);  
A „Földet a gazdáknak!” programról szóló T/12231. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita) (Kijelölt bizottság);  
A „Földet a gazdáknak!” programról szóló H/12232. számú 
határozati javaslat (Részletes vita) (Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely a Nemzeti Földalapról szóló 
2010. évi törvény módosítását jelenti, de egyben tudjuk, hogy a parlament is 
az együttes tárgyalását javasolta, és én is majd az együttes tárgyalását fogom 
javasolni a 2., a 3. és a 4. napirendi pontokban jegyzett két törvénytervezetnek 
és egy határozati javaslatnak. Itt köszöntöm a Földművelésügyi Minisztérium 
képviselőit, az államtitkár urat, a főosztályvezető urakat, segítő kollégáikat!  

Mint ahogy jeleztem, a vitaszakaszok megnyitása előtt arra teszek 
javaslatot, hogy a három jogszabályi módosítás együttes tárgyalását folytassuk 
le a részletes vitában. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) 3 nem 
ellenében döntöttünk.  

Az első szakaszban formális kötelezettségünknek kell eleget tenni, 
miszerint megvizsgáljuk, hogy a házszabályi rendelkezés 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak eleget tesznek-e a benyújtott indítványok. Van-e 
kérdés, észrevétel az előterjesztő vagy a bizottság tagjai részéről? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincsen.  

Akkor javaslatot teszek az első vitaszakasz lezárására. Megjegyzem, 
hogy módosító javaslat nem került benyújtásra, tehát hozzászólást, véleményt 
csak ebben a szakaszban lehet érdemileg elmondani. (Jelzésre:) Sallai R. 
Benedeknek adok szót.  
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SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Bízom 
benne, hogy a bizottság tagjainak is megjön majd a kedvük a hozzászólásra, 
addig is meg szeretném kímélni Bitay Márton Örs államtitkár urat attól, hogy 
megismételjem az általános vitában elhangzottakat… (Dr. Bitay Márton Örs: 
A többieket! Én hozzá vagyok szokva! – Derültség a kormánypárti 
képviselők soraiban.) Összességében el lehet mondani, hogy a „Földet a 
gazdáknak!” program nagyjából mindenben az ellentétét valósította meg 
annak, mint amit a Nemzeti Földalapról szóló törvény kitűzött annak idején. A 
Nemzeti Földalapról szóló törvény nagyon-nagyon határozott és egyértelmű 
utasítást ad abba az irányba, hogy részben milyen célra lehet felhasználni az 
abban lévő földet, részben hogy annak a forrásait milyen célból lehet szintén 
felhasználni. Gyakorlatilag a termőföld-értékesítés teljesen szembement azzal, 
amit a Nemzeti Földalapról szóló törvény megfogalmaz, a termőföld 
értékesítésének túlnyomó többsége nem a kis családi gazdaságokat erősítette. 
Ez az egyik problémája leginkább, a nagyobbik az, hogy igaz, hogy nem 
segítette a kicsiket, viszont a nagy foglalkoztatási ágazatokat megpróbálta 
tönkretenni, és egyéb kormányzati intézkedésekkel együtt jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az egész nemzeti „Földet a gazdáknak!” vagy földet a 
gazdagoknak program jelentős részben hozzájáruljon a vidék 
agrárfoglalkoztatásának a romlásához.  

Amikor itt majd statisztikát fog valaki válaszként mondani, akkor előre 
jelzem azt, hogy nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy statisztikailag az 
idénymunkásokkal hogyan lehet pár száz, pár ezer fővel növelni, hanem arról 
van szó, hogy a 2011 óta megindult kormányzati időszakban vagy az azóta 
eltelt statisztikai időszakban 15 százalékkal csökkent az öt fő alatti 
mezőgazdasági, agrártermelő egységeknek a száma, ami azt jelenti, hogy teljes 
mértékben eltávolodott attól a kis családi gazdaságokat erősítő politikától, 
amit egyébként 2010 előtt és még ’13 előtt is gyakorta hangoztatott a kormány. 
Ennek megfelelően – nem tudom, mekkora meglepetést okozok, de – a 
frakciónk nem fogja támogatni az előterjesztéseket, és eltekint attól, hogy 
ezeket bármilyen formában is segítse.  

A másik részre áttérve, mert nemcsak a Földalapról szóló törvénynek a 
megvalósítása az, ami teljes mértékben eltért, hanem a Nemzeti Földalapról 
szóló jogszabályjavaslat, tehát a 12230. számú indítvány is jelentős mértékben 
sértheti Magyarország jogbiztonságát, hiszen egy elfogadott törvény, 
amelynek egy része sarkalatos pontokat tartalmaz, konkrét felhatalmazásokat 
ad abba az irányba, hogy milyen célra lehet felhasználni ezt a forrást. Amikor 
kormányhatározat formájában elrendelte a kormány a termőföld eladását és 
értékesítését, akkor az Alkotmánybíróság sajnos nem találta magát az 
intézkedést alkotmánysértőnek, ez ügyben elismerte az NFA-törvény 
felhatalmazását, ellenben azt az egy pontot, hogy csakis az ott megadott 
céloknak megfelelően lehet felhasználni, az Alkotmánybíróság egyértelműen 
észrevételezte, és ezt a kormányhatározatból törölni is kellett. Ennek 
megfelelően azt, hogy akit kirúgtak az ajtón, az utána megpróbál visszamászni 
egy kis vécéablakon, nem tartom sem elegánsnak, sem jogszerűnek, tehát az 
biztos, hogy ez az intézkedés, amennyiben itt megpróbálják ezt egyszerű 
szavazattöbbséges törvényként beletenni a Nemzeti Földalapról szóló 
törvénybe, ez újra az Alkotmánybíróságon fog kikötni, hiszen ezzel 
gyakorlatilag egy visszamenőleges jogalkotást valósítanak meg, mivel már 
eladott értékeknek a felhasználását utólagosan próbálják teljesen eltérően 
meghatározni. Ezzel megtévesztették a magyar jogalkotókat, hiszen 
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gyakorlatilag az NFA-törvény elfogadásakor szó nem volt arról, hogy itt majd 
ezt a pénzt einstandolni lehet, és a kormány megbukott adósságrendezési 
politikájára lehet fordítani, hiszen, mint tudjuk, összegszerűen növekedett az 
államadósság 2010 óta Magyarországon, és ennek megfelelően az, hogy most 
már gyakorlatilag mindennek a kiárusításával próbálják ezt kezelni, 
elfogadhatatlan.  

Mindezek összefoglalásaként határozott véleményem az, hogy mind a 
T/12231., mind a H/12232., a „Földet a gazdáknak!” programról szóló 
törvényjavaslat és határozati javaslat elfogadhatatlan ebben a formában. Én 
arra kérem az előterjesztőt, hogy vonja vissza, kérjen bocsánatot a magyar 
vidéktől, rendezzék a birtokpolitikát, és lehetőleg mondjanak le (Derültség és 
közbeszólások a kormánypárti képviselők sorában.), és mind a Nemzeti 
Földalapról szóló… (Közbeszólások.) Ez a sorrend megfelel, igen. És a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat sem tudjuk támogatni és elfogadni ebben a formában, kérjük 
azt, hogy ha már ezt tisztességtelen és nem túl bölcs eszközökkel 
megcsinálták, akkor legalább arra használják fel, amire a törvény 
felhatalmazást adott: Magyarországon a kis és családi gazdaságok 
megerősítésére és a kisbirtokok foglalkoztatási potenciáljának vidékfejlesztési 
célból való megerősítésére. Erre kérem tisztelettel a kormányt. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kellő türelemmel vagyok a tanácskozási 

joggal jelen lévő képviselőtársunk hozzászólásához, azonban szeretném 
jelezni, hogy az általános vitát tényleg ne folytassuk le, ha kérhetem. 
Nyilvánvalóan ezek után meg kell majd adjam a szót Bitay Márton államtitkár 
úrnak, hiszen mind a törvényjavaslat általános vitájában, a törvényjavaslatok 
általános vitájában, mind pedig egyéb fórumokon más adatok feltüntetésével 
próbáltuk érzékeltetni, hogy nem értünk egyet, és nem találjuk igaznak azokat 
a feltételezéseket, amelyeket Sallai R. Benedek mond. De még mielőtt a 
kormány részére szót adnék, megadom a szót Harangozó Gábornak, majd 
Magyar Zoltánnak. 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én azzal kezdeném, hogy az elnök úr azt mondta, 
hogy sok türelem kellett Sallai képviselőtársam végighallgatásához. Én azt 
gondolom, hogy azok alapján, amilyen tapasztalatai vannak az önök 
földeladási vagy földelkótyavetyélési programjának, rendkívül nagy 
türelemről adott tanúbizonyságot az egész magyar ellenzék, de az egész vidék 
is ahhoz, amit csinálnak. Nem akarom megismételni, amiket képviselőtársam 
elmondott, inkább csak kiegészíteném azzal, hogy az egésznek a tetejébe az az 
elképesztő pofátlanság, hogy maga a vidékfejlesztési vagy az agrárminiszter 
nyújtja be a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosítását, ami arról szól, 
hogy az erkölcstelenül szerzett pénzt önök csak törvénytelenül tudnák 
elkölteni, ezért gyakorlatilag a kétharmados törvényt kijátszva úgy akarják 
módosítani azt, hogy ne a mezőgazdaságra, ne a vidéken élő emberek 
körülményeinek a javítására, ne szociális földprogram vagy a 
közfoglalkoztatási program támogatására, az állattenyésztő-telepek 
működésére, működéséhez szükséges föld biztosítására, a földpiac 
élénkítésére és szabályozására, vagy erdőtelepítési programra, vagy 
környezetbarát, fenntartható gazdálkodást szolgáló termelés 
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földhasznosítására, vagy a földhasználók helyzetének stabilizálására, vagy a 
családi gazdaságok kialakítására és megerősítésére használják, hiszen ezek 
vannak szóról szóra felsorolva a törvényben, hanem egyszerűen a 
mezőgazdaságtól a vidéken élő emberek vagyonát elkótyavetyélve 
államadósság-finanszírozásra használják, ezek után szerintem a 
földművelésügyi miniszternek le kell mondania, és ha önök ezt a javaslatot 
megszavazzák, akkor nem tudom, mit keresünk közösen ebben a bizottságban. 
Én ezt egy árulásnak érzem. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Igen, ezek már a Torgyán József szintű megszólalásokkal 

(Derültség a kormánypárti képviselők soraiban.) vetekednek, örülök, hogy 
eljutott erre a szintre az MSZP a földügyekért való aggódása tekintetében.  

Amire én mint elnök utaltam, az az, hogy óvatos megjegyzést tettem, 
hogy ha az első szakaszban véletlen nem tetszenek hozzászólni, amit én 
azonnal lezárhattam volna, akkor a második, a harmadik és a negyedik 
szakaszban már hozzá sem szólhattak volna. (Harangozó Gábor István: 
Köszönjük, elnök úr.) Én egy elegáns lépéssel próbáltam jelezni, hogy mivel 
önök láthatólag nem ismerik a házszabály minden fordulatát – erről már 
többször tanúbizonyságot tettek itt –, nem szerettem volna, hogy utólagos 
média- és minden felhajtással azt állítsák, hogy a bizottsági elnök nem 
engedte önöket megszólalni a napirenden lévő részletes viták kapcsán. Ennek 
ellenére azt érzékelem, hogy messze nem a tartalmi kérdésekkel foglalkozunk, 
hanem súlyos, megalapozatlan politikai vádhelyzetet próbálnak teremteni. A 
legkisebb vád már az, hogy mondjon le a miniszter, és akkor fokozhatjuk, 
hogy a kormány, mert minden.  

Két hárommondatos technikai jellegű módosító indítványt próbáltunk 
(Harangozó Gábor István: Hát, ez nem az!) a parlamentben is és most is 
megtárgyalni. Én tudomásul veszem az ellenzék tehetetlenségét és 
vehemenciáját, a tehetetlenséget azért merem most megemlíteni, mert volt 
egy népszavazási kezdeményezés, ha jól emlékszem, és önök itt szerintem nem 
túl elegáns jelzőkkel illetik a minisztert, a kormányt, a kormányzati többséget, 
hogy hogyan viselkedünk, viselkedtünk a földügyekkel kapcsolatosan, és önök 
szerint ez olyan nagy galádság, hogy ezt a magyar társadalom sem tolerálná, 
hogyha tehetné az okfejtésében, és ezért önök egy népszavazási 
kezdeményezést bocsátottak ki, amelyben nem tudták teljesíteni a minimális 
aláírási feltételt sem, ami a 200 ezer érvényes aláírás lett volna. Ezek után 
nem értem, hogy honnan veszik azt az inspirációt, hogy az egész magyar 
társadalom nevében fejtsék ki ezeket az időnként túl erős jelzőkkel tarkított 
álláspontjukat, tehát itt valamit én nem értek ebből az ellentmondásból, hogy 
akkor mi is itt a valódi probléma.  

Egyáltalán felteszem a kérdést: akkor most ne állítsuk le a „Földet a 
gazdáknak!” programot? Tehát hogyha ezzel önök nem értenek egyet, hogy 
most leállítjuk, akkor ne állítsuk le? Eddig azt mondták, hogy állítsuk már le. 
Most meghirdetett többszöri fordulatban a gazdálkodók úgy látták, hogy azért 
az árért ezeket a területeket veszik meg licit, nyílt licit alapján. Semmi 
bújócska, mindenki elmehetett, sőt képviselőtársaim javarésze is elment 
nézőként, hogy helyi riportokat adjon a borzasztó árverésekről, aztán nem 
talált borzasztó árverést (Harangozó Gábor István: Dehogynem! – Magyar 
Zoltán közbeszól.), mert a helyzet az volt, hogy a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő személyeknek kellett ott megjelenniük vagy lehetett csak 
megjelenniük, és aki amennyi értéket gondolt azért a földért, az vette meg – 
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ennél triviálisabb eljárást nagyon nehéz adni. Ezek után önök azt mondták, 
hogy azonnal állítsuk le, népszavazási kezdeményezést tettek.  

Nem állítom, hogy az önök sugallatára döntött úgy a kormány, hogy 
leállítja, hanem azért, mert már nem volt több vevő a meghirdetett földekre, 
úgy láttuk, hogy a magyar kis-, középbirtokosok igényét kielégítettük ennek a 
földmennyiségnek az eladásával, és maradt még – az államtitkár úr majd 
biztos pontosabban megmondja – mintegy 1600-1700 ezer hektár (Magyar 
Zoltán közbeszól.), amiből valóban 1 millió hektár erdő, hogy kivegyem az élét 
a vitának, de még egy jelentős mennyiségű, 6-700 ezer hektár termőföldünk 
maradt állami kézben. Most azt mondjuk, hogy jó, akkor álljunk meg, mert 
úgy látszik, nincs több vevő – erre önök azt mondják, hogy az sem jó, tehát 
ezek a jogszabályok is rosszak. Akkor most leállítsuk, vagy ne állítsuk le?  

Nagyon egyszerű most már a kérdés – az összes politikai felhangot 
tegyük félre, meg hogy mondjon le, Torgyán József szintű megszólalások, 
ezeket tegyük félre! –, egyetlen kérdés maradt: leállítsuk, vagy ne állítsuk le? 
Ezt majd önök döntsék el a szavazatuk alapján!  

Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Azért örülök, hogy megtette ezt a nagylelkű gesztust, hogy jelezte felénk, hogy 
most vagyunk képesek felszólalni, de azért úgy látom, hogy az elnök úr is 
kihasználta ezt a lehetőséget, és ezt a gesztust saját maga felé is megtette – de 
ez így van rendjén. Én sem fogom az általános vitát újra megkezdeni és 
lefolytatni, hiszen a parlamentben kedden a népszavazás vitájában, és 
pénteken is volt módunk elmondani minden ezzel kapcsolatos gondolatunkat, 
kritikánkat, de tényleg totálisan szembemegy egyébként ez a privatizáció a 
korábbi ígéretekkel, a vállalt vidékfejlesztési célokkal. Sallai képviselőtársam 
táblázatából, amelyből idézett a parlamenti vita során, pontosabban az arra 
nem adott államtitkári válaszból azért világosan kiderült, hogy ezekkel a 
számokkal nem tudnak mit kezdeni, tehát itt azért konkrétan le vannak írva a 
milliárdok, a hektárok megyei bontásban, ezzel tényleg nehéz vitatkozni, 
illetőleg a külföldi földvásárlást meg már fel sem hozom, mert az tényleg az 
általános vita megismétlése lenne. Azért örülök, hogy az államtitkár úr jelen 
van, ha már a parlamenti vitában nem volt annyira bátor, hogy beszálljon, és 
közben is tudjunk ezekről az ügyekről beszélgetni. 

Én is rendkívül aljas megoldásnak tartom azt, hogy a kétharmados 
felhatalmazást, a sarkalatosságot megkerülve kívánják a befolyó összegeket 
elkölteni, és ha másért nem, valóban azért el kellene a földművelésügyi 
miniszternek gondolkodnia az ő pozícióján vagy erején a kormányon belül, 
hogy nem az, hogy képtelen megakadályozni, de a nevét adja ahhoz, hogy a 
vidékből kiszipolyozunk 270 milliárd forintot, és ezt teljesen más célokra 
fordítjuk, nem pedig a magyar agrárium vagy a vidék fejlesztésére. Ha 
valakinek, akkor a számára kellene ebben az országban ennek a leginkább 
vállalhatatlannak lennie, ez tényleg abszurd.  

Azt is elképesztőnek tartom, hogy most gyakorlatilag ezzel a 
folyamattal világossá vált, hogy az egész földbérleti rendszert csak azért 
találták ki, hogy opciós jogokat szerezzenek a későbbi vásárlók. Én nem 
tudom azt elképzelni, vagy javítsanak ki, ha tévedek, hogy milyen gondolkodás 
vagy milyen előrelátó szakmai vezetés az egy országban, ami két évvel ezelőtt 
még a tartós bérletet tartotta a világ legjobb módszerének arra, hogy az állami 
földeket hasznosítsuk, majd egyetlen csapásra hirtelen az eladás vált a 
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tökéletes megoldássá. Tehát legalább ilyenkor azért vallják be, hogy valami itt 
vagy nagyon elcsúszott önöknél, vagy szándékosan a bérlést már eleve azért 
találták ki, hogy aztán a privatizáció már egy irányítottabb menetben 
történhessen meg. 

Az elnök úr említette, hogy nincs gyakorlatilag valós támogatottsága az 
ellenzék kritikáinak. Nem meglepő módon, de ezt nem így látom. Ha arról 
beszélgetnénk, hogy a népszavazás milyen kimenetellel zárult volna, 
valószínűleg érvénytelen lett volna, ez nyilvánvaló, önök is képtelenek voltak 
egy aktuális, a társadalom minden rétege számára élő problémában 
20 milliárd forint elköltése után érvényes népszavazást kiírni, így nem 
meglepő, hogy valószínűleg földkérdésben sem sikerült volna, ellenben 
politikailag minden bizonnyal érvényes lett volna az a népszavazás. Már csak 
abból is gondolom ezt, mert a közvélemény-kutatások szerint – és ezek közül 
most főként az önökhöz köthető közvélemény-kutató cégek eredményeit 
hoznám ide – még a fideszes szavazók körében is 85 százalék fölött van azok 
aránya, akik az állami földeladásokat elítélték, és negatív hangnemben 
szólalnak meg ebben a kérdésben, nagyjából a jobbikos és a baloldali szavazók 
is 85 és kilencvenegy-két százalék között mondták ezt a megkérdezések 
alapján. De nem kellett volna még, teszem azt ezt a 20 milliárdot sem 
elkölteni egy ellenzéki népszavazásra, elég lett volna, ha időben meghallgatják 
az emberek véleményét.  

Azt, hogy a MAGOSZ meg az Agrárkamara jelzését a privatizáció 
megindítására miért tartom teljesen komolytalannak, azt most itt újra nem 
fogom elmondani, gondolom, önök is mosolyognak ezen magukban, mint 
valami független jelzést elég nehéz ezt komolyan venni.  

Még egy utolsó gondolat arra vonatkozóan, hogy azért itt van egy 
bírósági döntés a Kishantos kontra NFA, magyar állam perben, ahol az 
Alkotmánybíróság elé fog kerülni az NFA-törvény több pontja, illetve az a 
kormányrendelet is, amely alapján megindult a privatizáció. Nincsenek 
illúzióim arra vonatkozóan, hogy az Alkotmánybíróság mennyire független ma 
Magyarországon, de elviekben megvan a lehetősége, hogy egy tisztességes 
döntés szülessen, az pedig visszamenőleges hatállyal borítja az egész földet a 
gazdagoknak programot, úgyhogy ezen is érdemes lenne azért elgondolkodni.  

Mindezen érvek alapján tehát – nem okozok meglepetést – a 
továbbiakban sem tudjuk támogatni ezeket a javaslatokat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Magyar Zoltán alelnök urat azért megnyugtatom, 

hogy ha nem hangzott volna el az előző két megszólalás, akkor én sem 
szólaltam volna meg az első vitaszakaszban – hogy a szándékomat jelezzem.  

Kónya Péternek adok szót.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem 

megismételve az ellenzéki képviselőtársaim által elmondottakat, de 
maximálisan egyetértve minden gondolatukkal azért szeretném egy-két 
dologra felhívni a figyelmét, elnök úr.  

Ön arra hivatkozott, hogy ezek gyakorlatilag technikai jellegű 
módosítások. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem nevezhető ez 
technikai jellegű módosításnak. Önök egy sarkalatos törvényt sima többségi 
szavazással akarnak módosítani, ráadásul oly módon, hogy nem véletlenül lett 
megfogalmazva a Nemzeti Földalapról szóló törvényben, hogy ha eladjuk az 
állami tulajdonú földbirtokokat, akkor mire lehet használni, felhasználni az 
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abból befolyó bevételeket. Azt gondolom, hogy iszonyú felelősséggel gondolják 
végig, hogy mire fogjuk elkölteni ezt, a befolyt pénzösszegeket. Gyakorlatilag a 
jövő generációjának a vagyonát éljük fel azáltal, hogy ezeket adott esetben 
nem újabb földek vásárlására vagy éppen a mezőgazdaság fejlesztésére 
fordítjuk. Az önök gyerekeinek és unokáinak a vagyonát éljük fel, ha ezt most 
az adósságcsökkentésre fordítjuk. Úgyhogy iszonyú felelősség van most a 
kormánypárti képviselőkön, ha megszavazzák ezt a javaslatot, jó lenne, ha ezt 
végiggondolnák. 

Ön azt mondta, elnök úr, hogy most akkor leállítsuk a „Földet a 
gazdáknak!” programot, vagy ne állítsuk le a „Földet a gazdáknak!” 
programot. Ez körülbelül ugyanolyan, mint hogyha egy Forma-1-es versenyen 
valaki jogosítvány nélkül el akarna indulni, és közben mi azt mondjuk, hogy 
nehogy már elinduljon, mert nem való arra a versenyre, aztán egyszer csak 
mégis elindul, és akkor felteszik a kérdést, hogy akkor most állítsuk le a 
versenyt, vagy ne állítsuk le a versenyt. A kezdet kezdetén mondtuk, hogy ezt a 
„Földet a gazdáknak!” programot el sem kellett volna indítani. Na most, akkor 
innen kezdve az ellenzék szemére vetni, hogy akkor most állítsuk le, vagy ne 
állítsuk le… Nem kellett volna elindítani.  

Nem telt el egy hét azóta, hogy az előző bizottsági ülésen ön leszedte a 
vizes lepedőt Sallai R. Benedek képviselőtársamról, mert be mert nyújtani egy 
olyan módosító indítványt a bizottság elé, amelyben valamilyen módon 
sarkalatos törvényt akart módosítani sima törvénnyel. Ön mondta azt, elnök 
úr, hogy ez skandalum, ilyet hogy mer benyújtani a képviselőtársunk – 
mondtuk akkor, hogy hangfelvétel készül arról, amit az elnök úr mondott. 
Most meg támogatni akarnak egy ugyanilyen módosító indítványt? Legyenek 
már következetesek, elnök úr! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Miután maga az előterjesztő is jelezte akkor (Kónya Péter: 

Igen, jó lenne, ha ön is jelezné, elnök úr!), hogy ő egy kétharmados szakaszt 
akar módosítani, és a kétharmadosság megkerülésével vagy távolságtartásával 
szerette volna a problémát megoldani (Kónya Péter: Ez az! – Magyar Zoltán: 
De ez az egész az!), ő maga hívta fel erre a figyelmet (Kónya Péter: Most 
önnek kellene felhívnia!), hogy őszerinte is ellentétes a kétharmados 
szabállyal. (Magyar Zoltán: Ez is az!) 

Nem adok most szót Sallai R. Benedeknek, a kormány képviselőjének 
adok szót. Akarnak-e bármely elhangzott felvetésre reflektálni? 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS állami földekért felelős államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): Csak a tárgyi tévedésekre, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bitay Mártonnak adok szót. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS állami földekért felelős államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): Az NFA-törvénynél újra teszek egy 
kísérletet arra, hogy akkor a sarkalatosság kérdését megpróbáljuk feloldani. 
Bár én nem vagyok alkotmányjogász, de abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy ha egyszer valaki végigolvasta a törvényt, meg a törvény vitáját, 
amikor lefolytattuk, és az indoklást, akkor pontosan láthatja belőle, hogy mely 
részek sarkalatosak, és mely részek nem sarkalatosak, ezt paragrafus szinten 
leírja a törvény. Az 1-3. § az, ami sarkalatos, a 18-23. § és a 36. § az. Miután a 
18-23. §-ban nincs benne a 28. §, amely a bevételekről rendelkezik, így abból a 
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perspektívából, amiből én nézem, az a kérdés, nem megbántva senkit, de nem 
túl alapos felkészültségre utal, ha a sarkalatosságot próbáljuk megfejteni, mert 
a törvény világosan rögzíti, hogy mely része sarkalatos, mely nem.  

Visszafelé haladnék. A Kónya Péter képviselő úr által elmondottakkal 
kapcsolatosan csak annyit szeretnék hozzátenni, illetőleg Magyar Zoltán is 
elmondta, hogy van egy törvény, elfogadta a Ház ezt a törvényt, ezt az NFA-
törvényt – egyébként annak idején az ellenzék túlnyomó többségének a 
támogatásával együtt –, amely törvény egyébként szabályozza az állami földek 
értékesítésének a jogi környezetét is, tehát miután elfogadta az Országgyűlés 
abban a kontextusban, hogy mely része sarkalatos, mely nem, így nyilván 
kitűnik belőle az, hogy az ebből keletkező bevételekkel a törvénynek 
megfelelően lehet rendelkezni. Ha a magyar állam másként szeretné használni 
ezeket a bevételeket, mint ahogy a hatályos törvényben van, akkor – ebben ne 
sejtsenek semmi csalárdságot! – az a normális eljárást jelenti, hogy benyújt az 
Országgyűlésnek egy törvénymódosítási javaslatot, az Országgyűlés többsége 
pedig a szükséges többségi szabályok szerint dönt róla. Ha az Országgyűlés 
úgy dönt róla, hogy ezeket a bevételeket másra lehet vagy másra is – mert az 
előterjesztésben ez van benne – lehet használni, akkor ez egy normális 
működési metodika. Megjegyzem: nem előzi meg a kocsi a lovakat, mert 
ezeket a bevételeket még semmire sem költöttük, nagyjából 70 milliárd forint 
folyt be az államkasszába, az bent van, tehát per pillanat még semmilyen 
törvénysértés nincsen, nem kell visszamenőleges hatállyal kínlódni.  

Amit Sallai képviselő úr mondott az Alkotmánybírósággal 
kapcsolatosan, hogy egy korábbi kormányhatározatra az Alkotmánybíróság 
azt mondta, hogy az alkotmányellenes, és hogy akkor most mi megpróbálunk 
visszamászni az ablakon, énszerintem ez is csak szimplán jogszabály-
értelmezési kérdés. Az Alkotmánybíróság világosan leírta, hogy elfogadja a 
kormánynak azt a szándékát, hogy a bevételek egy részét másra – 
adósságcsökkentésre – szeretné fordítani, de nem kormányhatározatban kell 
erről dönteni, hanem törvényben. Nem tudom, miért vécéablakként értelmezi 
ezt a képviselő úr, hogy akkor megfogadva az Alkotmánybíróság döntését, 
nem minősítve a döntést, bár megjegyzem: a határozat nem is arról szólt, hogy 
jogszabályi környezetet akarunk határozattal módosítani, csak egy szándékot 
fejezett ki, tehát szerintünk önmagában már az a szándék sem lett volna 
alaptörvény-ellenes, mint ahogy az Alkotmánybíróság sem az alaptörvény-
ellenességet firtatta, hanem megjegyezte, hogy ezt törvényben szükséges 
rögzíteni, nem határozatban. Most behozzuk a törvényt. Sajnálom, hogy ön 
úgy gondolja, hogy ez egy ilyen megkerülős csel, mert pontosan hogy nincs 
ennél legálisabb, legitimebb, demokratikusabb megoldás, mint hogy 
valamilyen törvénynek az iksz paragrafusát módosítani szeretném, ezért 
behozom az Országgyűlés elé, nem tudom, hogy ebben mi a kivetnivaló.  

Az adatok kapcsán az elnök úr mondta, hogy pár adatot majd biztos 
mondok. Nem akarom hosszúra nyújtani, mert az általános vita lezajlott már, 
csak két darab adatot mondanék önöknek. Az egyik, hogy csak fiatal gazdák 
vásároltak 50 ezer hektár termőföldet a 200 ezer hektárból, és összesen 30 
ezer vásárló volt. Mindenki döntse el ízlése szerint, hogy akkor kinek 
kedvezett ez a program! 

Harangozó képviselő úr és többen is felvetették a vidék vagyona 
kérdéskört. Ez eddig sem így volt definiálva, hogy ez mondjuk a vidéki vagyon, 
vagy hogy – nem tudom én – a frekvenciajogok a médiavagyonhoz tartoznak, 
nem tudom én, a bányászati jogok koncessziójából befolyó bevétel pedig a 
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bányászati jogokra fordítandó. Van egy egységes nemzeti vagyonunk, a 
nemzeti vagyonnak sok eleme van, van olyan eleme, amely az agráriumban 
érdekes, van olyan eleme, amely az iparban érdekes, van olyan eleme, amely 
pedig mondjuk a turizmusban érdekes – nem felsorolva az összes lehetőséget 
–, ez mind egyben alkot egy nemzeti vagyont. Szerintem a nemzeti vagyonnak 
a feladata az, hogy a teljes nemzet javára fordítódjon vagy használódjon. 
Éppen ezért én azt gondolom, hogy ha a teljes nemzet adóssága csökken, az a 
nemzeti vagyon részét képezi, vagy hogy úgy fogalmazzak: az nemcsak a 
vidéknek jó, nemcsak a városnak jó, nem egy szakterületnek jó, hanem a teljes 
magyar nemzetnek jó. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható döntés, 
vállaljuk is ennek a döntésnek a felelősségét természetesen, félreértés ne 
essen!  

Magyar Zoltán képviselő úrnak két dologra szeretném csak felhívni a 
figyelmét. A földbérleti rendszert azért csináltuk, hogy utána el lehessen adni 
a földet (Magyar Zoltán: Nyilván!) – mondja nyilván –, de nyilván ha tudná 
a földforgalmi törvény szabályait, akkor nem mondaná ezt, hiszen az 
elővásárlási sorrendben a jelenlegi használó akkor van kedvező helyzetben, ha 
már legalább három éve használja azt a földterületet (Magyar Zoltán 
közbeszól.), miközben a „Földet a gazdáknak!” program haszonbérleti 
pályázatai nyerteseinek a döntő többsége 2014 októberében lépett birtokba, 
tehát még két év sem telt el, erre nem is tudott senki hivatkozni, és egyébként 
csak jelzem, hogy az elővásárlási sorrendben jogosultság elbírálásánál nem is 
találkozunk ilyen elővásárlási kérelmekkel. Ez tehát megint csak a 
jogszabályismeret teljes hiányára utal.  

A népszavazással kapcsolatosan csak megjegyezném, hogy ha jól 
figyeltem, a Jobbik tartott egy sajtótájékoztatót, hogy 10 milliárd forintba 
került a migrációs népszavazás, aztán utána két hétre rá 15-be, most 
újdonságként hallottam, hogy most már 20-ba került. (Magyar Zoltán: 
Jönnek a számok!) Úgy látom, hogy hetente minimum 2-3 milliárddal nő a 
népszavazásnak a költségvetése. (Magyar Zoltán: Mennyibe került, 
államtitkár úr?) Nem tudom, én csak annyit tudok, hogy az önök 
elmondásából szépen heti rendszerességgel olyan 2 milliárddal nő. Remélem, 
az év végére nem fog azért felkúszni 100 milliárdra, mert az már nagyon sok 
lenne.  

Említette még, hogy nagyon sok mindenkit megkérdeztek a 
közvélemény-kutatási adatok kapcsán, fideszes szavazókat, MSZP-s 
szavazókat. Egyet felejtettek el: a gazdákat megkérdezni, mert a gazdák 
támogatják ezt a programot, kedves képviselő úr. Ha nem támogatták volna, 
akkor nyilván nem álltak volna sorba (Magyar Zoltán: Aha! Értem!) a 
földárveréseknél, nem próbáltak volna meg vásárolni. Bevallom önnek 
őszintén: nem mérlegeltük a program indításakor, hogy mit gondolnak az 
MSZP-s szavazók vagy a fideszes szavazók, nekünk az volt a célunk, hogy 
megpróbáljunk az agrárközéposztály megerősítéséhez hozzájárulni, ehhez 
próbáltunk felkínálni földterületeket, ahhoz kedvezményes hitelt biztosítani, 
aki élt vele, élt, aki nem, nem. Egyébként a bérleti lehetőség természetesen 
ezután is megmarad, mint ahogy azt önök is tudják, vagy legalábbis tudniuk 
kellene a hatályos jogszabályok alapján.  

A kishantosi per kapcsán a teljes joganyag megküldése az 
Alkotmánybírósághoz. Nagyon kedves, mert érzem az áthallást az 
elmondottakból, hogy most már úgy próbálja az Alkotmánybíróság vállára 
nehezíteni a döntést, mert említette, hogy tudjuk az Alkotmánybíróság 
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összetételét. Ebből én arra következtetek, hogy ön is érzi, hogy egy teljes jogi 
nonszensszel állunk szemben, ahol a felperes és az alperes egyik fele sem kéri 
a joganyagnak az átvizsgálását, van két hatályos elsőfokú ítélet, amely a 
magyar állam számára kedvező, majd utána a másodfokú bírósági döntést 
megelőzően, öt perccel később egy ilyen nyolcoldalas beadványanyaggal 
megérkezik a bíróság az Alkotmánybírósághoz fordulva. De én próbálom 
pozitív oldalról figyelni ennek a dolognak a jelentőségét: így legalább lesz róla 
egy papírunk is, hogy hogyan áll az, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény, 
a földforgalmi törvény, illetve a vonatkozó jogszabályok milyen viszonyban 
állnak az Alaptörvénnyel, így legalább ezt a kérdést is egyszer és mindenkorra 
le tudjuk zárni.  

Még egyet szerettem volna önnek elmondani: a vitában, a parlamenti 
vitában én részt vettem, elmondtam a miniszteri expozét, a miniszter úr 
megtisztelt azzal, hogy nekem adta ennek a lehetőségét, és utána zárszót is 
mondtam, a zárszóban igyekeztem reagálni azokra a felvetésekre, amelyeket 
önök elmondtak, illetve azoknak a felvetéseire, akik még megvárták a zárszó 
végét, mert Sallai képviselő úrnak el kellett mennie, és ő már nem vett részt a 
vita legvégén. Nem tudom, hogy mire gondol. Három órán keresztül ott ültem, 
és hallgattam. (Magyar Zoltán: Hát, igen!) Ön mondott egy egyszeri 15 
percet, és utána kétszer felszólított, hogy vegyek részt a vitában. Ezt nem 
tekintem felszólalásnak a parlamentben, de szíve joga, csak mondani akartam 
a jegyzőkönyv kedvéért, hogy jelen voltam, és minden rám ruházott 
kötelességemnek igyekeztem eleget tenni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Még egy adatot hadd jegyezzek meg, hadd említsek meg, az államtitkár 

úr említett két adatot, én még egyet mellétennék: körülbelül 195 ezer hektár 
került jelenleg eladásra, amely területre várhatóan szerződéskötésre is sor 
kerül. Ez kevesebb, mint 3, alig valamivel több, mint 2 százaléka a 
használható magyar termőföldmennyiségnek. Az a felvetés tehát, hogy ezzel a 
jövő generáció alól húztuk ki a talajt, és elherdáltuk a vagyonát, azt hiszem, 
ebből a számadatból mutatva nem értelmezhető, különösképpen úgy nem, 
hogy magyar gazdákhoz került a föld. Itt tehát nem Horn Gyula-féle 
energiaszektor-privatizálás történt meg, amikor külföldiek kezébe adtuk a 
teljes magyar lakosság közszolgálati vagyonát, és utána kitettük a mindenek 
feletti áremeléseknek, azért legyünk kellően mérsékeltek, amikor egy helyzetet 
értékelünk, hogy egy állami vagyont értékesítünk nagyságrendileg, és hogy kik 
lettek a nyertesei! Azért remélem, érzékelik, hogy ez nem az az időszak, 
amikor az állami vagyont tényleg elherdálták (Magyar Zoltán: Ennyi 
maradt!) a ’94-98-as időszakban, és csak úgy mellesleg, ha véletlen figyelik, 
az Orbán-kormány alatt – erről egyébként nem sokat beszélünk, és engem ez 
zavar – úgy szép csendesen visszavettük azt az állami vagyont, amit a Horn-
kormány külföldieknek privatizált, a közművagyont. Aki nem vette volna 
észre, az legyen szíves az áram- és gázszámlákról olvassa el, hogy kiktől kapja 
mostanában ezeket a számlákat! A magyar államtól kapja, nem pedig a 
francia, német és olasz tulajdonosoktól.  

Az első szakasz lezárására teszek javaslatot… 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Elnézést, én szót kértem az előbb.  
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ELNÖK: Az lehet, de én nem adok szót, mert mint említettem, nem 
értek egyet az általános vita megnyitásával, és ha itt oda-vissza szót adnék, 
akkor engedélyezném az általános vita megnyitását. Ezért erre nem adok 
lehetőséget. (Farkas Sándor: Helyes!) Házszabályszerűen eleve az első 
vitaszakaszban csak a házszabályszerűségről, a házszabály 44. § (1) bekezdése 
tekintetében fejthetnénk ki véleményt. (Sallai R. Benedek közbeszól.) Ezért 
mondtam azt, hogy jeleztem képviselőtársaimnak, hogy aki most nem szólal 
meg ezen fedezék alatt, ami a házszabályszerűséget illeti, más szakaszban meg 
sem szólalhatna. Én ezért mondtam, hogy úgy éreztem, hogy egész komoly 
gesztust tettem önök felé, amellyel önök egy kicsit visszaéltek, de én ezt 
tudomásul vettem. Ez egy vezérlő elv lesz majd számomra a jövőre tekintettel, 
hogy hogyan kell ilyenkor eljárnom.  

Az első vitaszakasz végéhez érkeztünk, ezt most jelzem, és a három 
jogszabálytervezetnek az egyenkénti lezárására, az első szakasz tekintetében 
az első szakasz lezárására teszek javaslatot, mégpedig abban a kérdésben, 
hogy egyetértünk-e azzal, hogy a T/12230. számon benyújtott törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, 
az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki nemmel 
szavaz? (Szavazás.) Ez 4… (Harangozó Gábor István két kézzel szavaz.) 
Annyi nem lehet, mert közben megjött a képviselőtárs (Harangozó Gábor 
István: Ja, közben megjött?), tehát 4 nem ellenében a bizottságunk lezárja az 
első szakaszt, és egyetért a házszabályi feltételek helyességével.  

A következőkben a T/12231. számú törvényjavaslat kapcsán kérdezem, 
hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az megfelel a házszabályi rendelkezés 44. § 
(1) bekezdésének. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 nem ellenében bizottságunk egyetért 
a házszabályszerűséggel.  

Most pedig a H/12232. számon benyújtott határozati javaslat kapcsán 
kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy megfelel a házszabályi 
rendelkezések sokat citált feltételével. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 ellenében, 7 
igen mellett a bizottságunk egyetért a házszabályszerűséggel.  

Az első vitaszakaszt lezárom.  
A második vitaszakasz következik, amelyet megnyitok, de egyben, 

mivel ez a részletes vitáról szól, és nincs benyújtott módosító indítvány, és 
bizottságunk sem tervez módosító indítványt benyújtani, ezért egyből a 
vitaszakasz lezárására teszek javaslatot… (Sallai R. Benedek: Elnézést, elnök 
úr, ilyenkor lehet javaslatot tenni bizottságira!) …, ezért egyből a vitaszakasz 
lezárására teszek javaslatot. (Sallai R. Benedek: Ez házszabályellenes! 
Bizottságira ilyenkor lehet javaslatot tenni. Tehát a bizottság nyújthat be 
módosítót…) De én… (Sallai R. Benedek: …, és ilyenkor lehetőség van arra, 
hogy javaslat érkezzen erre!) 

Két abszurdumot kell feloldani. Az egyik az, hogy Sallai R. Benedek 
tanácskozási joggal vesz részt, tehát nem a bizottságunk tagja. (Sallai R. 
Benedek: Most ezt csinálom, tanácskozok! – Derültség.) Ezt én látom, de elég 
egyoldalúan próbáljuk meg ezt a házszabályi és bizottsági környezetnek 
megfelelően tenni. Ez azt jelenti, hogy az ülést én vezetem, időnként 
megfelelően és kellő toleranciával szót adok azoknak, akik abban a 
vitaszakaszban érdemileg jogosultak a szó megadására és megkapására. 
Ebben a szakaszban nem teszem ezt meg, mivel ha lett volna, lenne bizottsági 
módosító javaslat, annak már itt kellene lennie előkészítés alatt – ez nem 
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történt meg. Amennyiben… (Sallai R. Benedek: A házszabály lehetőséget ad 
arra, hogy a bizottsági ülésen legyen.) Amennyiben elfelejtette volna, 
képviselőtársam, a bizottságunk és minden parlamenti bizottság hozott egy 
javaslatot, hogy amennyiben módosító indítványra szándéka van a 
bizottságnak és bármely kormány-előterjesztői résznek, az azt a bizottsági 
ülésünk előtti munkanap végéig kell hogy a titkárságunkra eljuttassa, az 16 
óra 30 perc, bizottsági titkárság, hétfő lett volna. Tehát most már minden 
ellentmondást sikerült feloldanom (Dr. Bitay Márton Örs és Sallai R. 
Benedek egyeztet.) – kérem, hogy a személyes beszélgetést is fejezzék be 
bármely partnerrel –, térjünk vissza a részletes vita második szakaszának a 
lezárásához! Ezt is egyenként fogom megszavaztatni.  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy módosító indítvány hiányában lezárjuk a 
második vitaszakaszt a T/12230. számú indítvány kapcsán. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7, ez többség. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) 4 ellenében lezártuk.  

Soron következik a T/12231. számú törvénytervezet részletes 
vitaszakaszának lezárása. Ki az, aki egyetért azzal, hogy zárjuk le? (Szavazás.) 
7 igennel – és ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) – 4 ellenében lezártuk.  

Következik a 12232. számmal benyújtott határozati javaslat. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy zárjuk le a részletes vitát? Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki ellene szavaz? (Szavazás.) 4 ellenében 
bizottságunk lezárta.  

Mindhárom előterjesztés tekintetében lezárom a második vitaszakaszt.  
Megnyitom a harmadik vitaszakaszt, ebben a bizottsági jelentések 

elfogadásáról kell döntenünk. Mivel az első szakaszban hangzott el pro és 
kontra érdemi vitarész – ami az előbb már többször említett felhívásomra 
történt meg –, ezért javaslom, hogy a bizottságunk adjon be jelentést az első 
szakaszban elhangzottak figyelembevételével. Kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért azzal, hogy bizottságunk adjon be jelentést a Ház elé a T/12230., 
T/12231. számú törvényjavaslatok és a H/12232. számú határozati javaslat 
tekintetében. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? (Szavazás.) 4 ellenében. Bár ezt 
nekem nehéz értelmezni, de ez azt jelenti, hogy saját kritikai véleményüket ily 
módon szeretnék megjelentetni, házszabályszerűen lehetőségük lesz a kritikai 
jelzés, kritikai észrevétel megtételére.  

Javaslatot teszek a harmadik szakasz lezárására. Kérdezem, hogy ki az, 
aki egyetért azzal, hogy a bizottsági jelentés elfogadását megtettük, és a 
harmadik szakaszt lezárjam. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) A harmadik szakaszt többségi döntésre lezárom. Ki szavazott 
ennek ellenében? (Szavazás.) 4 ellenében.  

A bizottság kisebbségi, többségi előadót állíthat a parlament soron 
következő ülésére, amelyen újra napirendre kerülnek az előbb említett 
jogszabályok. Kérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani. 
(Magyar Zoltán Harangozó Gábor Istvánnak: Kellene.) Én kérdezem 
(Farkas Sándor: Minek? Semmi értelme! – Derültség.), jogszabályszerűen ezt 
meg kell tennem (Dr. Legény Zsolt közbeszól.), kérdezem, mert hogyha igen, 
akkor rögtön nevesítést is fogok kérni, és ebben az esetben természetesen 
többségi véleményt előadót is fogunk állítani. (Magyar Zoltán: Lehet 
megosztott? – Harangozó Gábor István: Lehet megosztott, ugye?) Lehet 
megosztva is.  
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Akkor igen.  
 
ELNÖK: Igen. Mivel az ellenzék kíván kisebbségi előadót állítani, a 

többségi oldalról is kívánunk előadót állítani, a többségi oldalról Farkas 
Sándort fogom felkérni. (Derültség.) A kisebbségi oldalról pedig, kérem, 
nevesítsék, hogy megosztott előadói időkeretben kik lesznek az előadók.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Harangozó Gábor és 

én.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: A két 

alelnök, Harangozó Gábor és Magyar Zoltán. 
 
ELNÖK: Harangozó és Magyar képviselőtársam.  
Ki az, aki egyetért azzal, hogy az előbb említett többségi és kisebbségi 

előadókat állítsa bizottságunk, és nevesítse a Ház előtt? Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Nem látok más döntést, amit ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan 
meg kellene hoznunk, ezért a 2., a 3. és a 4., együttes pontokban nevesített 
törvényjavaslatok részletes vitáját lezárom. Köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a jelenlétet.  

A bizottság tagjainak szeretném jelezni, hogy Lázár miniszter úr 
várhatóan 12 óra 30 perckor érkezik. Most szünetet rendelek el, 12 óra 30 
percre kérek mindenkit visszaérkezni.  

 
(Szünet: 12.16 – 12.45 óráig, 

Elnök: Font Sándor) 
 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 
meghallgatása;  
Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) szerkezeti és szervezeti átalakításáról 

Elnöki bevezető 

ELNÖK: Folytatjuk a megszakított bizottsági ülésünket. Mint ahogy 
jeleztem is az előző időszakban jelen lévő képviselőtársaknak és érdeklődő 
vendégeknek, a napirendünk szerint a bizottsági ülésünk második részében 
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter urat hallgatjuk meg, akit 
sok szeretettel köszöntök. Tájékoztatni szeretném a miniszter urat, hogy 
bizottságunk úgy döntött, hogy a 14 órára kezdeményezett ellenőrző 
albizottsági ülés napirendi pontját az albizottságot vezető Legény Zsolt elnök 
úrnak a javaslatára egybefűztük a főbizottságunk ülésével, ezért a miniszter 
urat meghallgatjuk az éves meghallgatás keretében. Legutoljára 2015. 
december 15-én hallgathattuk meg a miniszter urat az elmúlt egy év elvégzett 
munkájáról. Kérnénk szépen, hogy adjon tájékoztatást. Egyben köszönteni 
szeretném miniszter úr segítő államtitkárait, Kis Miklós Zsolt agrár-
vidékfejlesztésért felelős államtitkárt, és látom, hogy itt van Vitályos Eszter 
államtitkár asszony és dr. Kovács Zoltán is itt van a miniszter úr kíséretében. 
De egyben köszönteni szeretném Czerván György államtitkár urat is, aki a 
második, a következő napirendi ponthoz az FM képviseletében van itt, és 
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Gyuricza Csaba MVH-elnök urat is köszöntöm. Most viszont, ahogy jeleztem, 
Lázár János miniszter úrnak adok szót, szokásainknak megfelelően a 
megtartott előadása után a bizottsági tagoknak lesz lehetőségük kérdések, 
észrevételek megtételére. A miniszter úré a szó. 

Lázár János bevezetője 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság minden 
képviselő tagját és mindazokat, akik érdeklődnek a bizottság munkája iránt. 
Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget a meghallgatásra. Amennyiben az 
elnök úr engedélyezi, szeretnénk a meghallgatást megosztani: először Kis 
Miklós államtitkár kollégám adna egy áttekintést alapvetően a vidékfejlesztési 
program állásáról, amit én röviden kiegészítenék, és az Ellenőrzési albizottság 
tevékenységi célja ma a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szerkezeti 
és szervezeti átalakítása, itt államtitkár kollégáim közül Vitályos Eszter 
európai uniós ügyekért felelős államtitkár kolléga tartana egy rövid 
tájékoztatót arról, hogy az Európai Bizottsággal hogyan állnak az egyeztetések, 
illetve az audittevékenység hogyan áll az MVH jogutódlását illetően. A 
jogutódlás tekintetében pedig Kis Miklós államtitkár úr, Kovács Zoltán 
államtitkár úr és jómagam rendelkezünk mandátummal részben az 
államkincstár képviseletében, részben pedig a Miniszterelnökség 
képviseletében is.  

Tehát ha megengedi az elnök úr, akkor azt kérem, hogy először Kis 
Miklós államtitkár kolléga rövid beszámolóját hallgassák meg, és utána 
hozzáfűznék néhány dolgot.  

 
ELNÖK: Természetesen, így akkor Kis Miklósnak adok szót.  

Tájékoztatók 

Kis Miklós Zsolt  

KIS MIKLÓS ZSOLT agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is köszöntök 
mindenkit! 2015 decemberében volt lehetőség utoljára, hogy a 
Miniszterelnökség egy részletesebb beszámolót adhasson az ügyek állásáról, 
azóta igen sok minden történt. A vidékfejlesztési programnak az alapvető 
céljait, célkitűzését én most nem kívánom itt a bizottság előtt elmondani, 
hiszen azt gondolom, hogy már nagyon sokat beszéltünk erről, és sokféle 
lehetőségünk volt akár személyesen is, akár bizottsági kereteken belül is 
tárgyalni. Alapvetően azt a célkitűzésünket, hogy a kis és közepes családi 
gazdaságokat erősítsük meg, azt a célkitűzésünket, hogy új munkahelyek 
jöjjenek létre a vidéki térségekben, és azt a célkitűzésünket, hogy a kisüzemek, 
nagyüzemek támogatási aránya jobban passzoljon a kormányzati politikához, 
azt gondolom, az azóta megjelent pályázati felhívásainkon keresztül mindenki 
érzékelhette. A programban ezeket szándékosan rögzítettük is, ezt az Európai 
Bizottság egyetértésével és egyeztetésével tettük meg, tehát ezeket a 
folyamatokat a 2016. évben már a pályázati felhívásainkban is rögzítettük.  

Nyilván az is szembetűnő változás, ugyan már 2015-ben is voltak erre 
utaló jelek, de 2016-ban meg aztán végképpen minden pályázati felhívásunk 
során is látható volt, hogy egy teljesen új eljárásrendet dolgozott ki a 
Miniszterelnökség, hiszen korábban a vidékfejlesztési támogatások is, mint 
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ahogy az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap jogcímrendelete is a 
közigazgatási eljárási törvény hatálya alá tartozott, az új időszakban azonban 
legalábbis a vidékfejlesztési programokat illetően már ez megváltozott, és egy, 
szerintünk legalábbis a pályázatok és a pályázók számára rugalmasabb, 
könnyebben kezelhető, főleg amikor majd valami gond keletkezik a pályázatok 
során, könnyebben kezelhető eljárásrendet dolgoztunk ki, ez egy 
kormányrendelet formájában és úgy egyáltalán a polgári törvénykönyv 
keretein belül történt meg. Nyilván olyan bürokráciacsökkentést sajnos nem 
tudunk elérni, hogy akár egy egyoldalas pályázati kérelemmel lehessen 
pályázati forrásokhoz jutni, a közös agrárpolitika és az európai adófizetők 
pénzénél az Európai Bizottság azért mégiscsak nagyon szigorúan veszi, hogy 
milyen feltételekkel adják oda az egyes tagállamok, így Magyarország esetében 
is, mi azonban igyekeztünk ezt a lehető legnagyobb mértékben respektálni, és 
könnyítéseket eszközölni.  

2016-ban, ami pályázati forrásunk rendelkezésre állt, gyakorlatilag a 
lehetőségekhez képest minden forrást meghirdettünk. Nyilván az 1300 
milliárd forintnak egy jelentős része még ugyan 2017-ben is meghirdetésre 
kerül, de nekünk az az elhatározott célunk, hogy 2016 év végéig azért ennek az 
1300 milliárd forintnak egy jelentős részét meg is hirdessük. A mai állapot 
szerint, tehát a mai nap folyamán a vidékfejlesztési programban összesen 67 
pályázati felhívást terveztünk be, ebből a 67 pályázati felhívásból 38 darab 
pályázati felhívás jelent már meg, ez a 38 darab pályázati felhívás több mint 
940, egészen pontosan 942,5 milliárd forintot jelent. Ha pedig egy kitekintést 
megengednek a múltba, hogy ez a 2007. évhez képest egy sikertörténet-e, vagy 
nem, hogy lehet-e ezt eredménynek nevezni, vagy nem, nem a szakmai 
tartalmat minősítve, mindenesetre csak a támogatási kereteket elmondva: 
2007-ben, amikor az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot elfogadták, 
akkor a programelfogadás utáni egy évet követően 27 darab jogcímrendelet 
jelent meg, és körülbelül 500 milliárd forintos pályázati felhívást jelentett, 
amit ugyan utólag kellett számolni, hiszen akkor a jogcímrendeletek nem 
tartalmazták, hogy mennyi keretre nyílnak meg majd ezek a lehetőségek. Az új 
eljárásrendben és az új időszakban ez már előre tudható, minden egyes 
pályázati felhívást a teljes keretre nyitottunk meg és minden egyes pályázatot 
majd a teljes keretre is fogunk eredményt hirdetni, sőt még azon túlmenően 
is. 

A vidékfejlesztési program e tekintetben – ha összehasonlíthatjuk az 
előző, első éves eredménnyel akkor nem 500 milliárd, hanem több mint 900 
milliárd forint meghirdetésre került. Tehát azt gondolom, hogy az a 
mondásunk, hogy 2016 a pályázatok éve lesz, az valóban így is történt, hiszen 
szinte az összes fontosabb beruházási támogatást meghirdettük, az agrár-
környezetgazdálkodási támogatást, az ökogazdálkodás támogatásánál már 
eredményt is hirdettünk, sőt második kört fogunk nyitni. Természetesen, ha a 
bizottság igényli, akkor erről még akár részletesebben is tudunk szólni, hogy 
miért is történt ez és mi ennek az oka és mik a lehetőség. Tehát azt gondolom, 
hogy ezek a számok önmagukért beszélnek. 

Tettük ezt ráadásul úgy, hogy részben még a kormány döntését 
megelőzően olyan pályázat-előkészítő munkacsoportokat hoztunk létre, ahol a 
kiemelt társadalmi szervezetek, szakmai szervezetek elmondhatták a 
véleményüket, és minden egyes pályázat kialakításakor egy úgynevezett 
pályázat-előkészítő munkacsoport ülésein közösen határoztuk meg a szakmai 
szervezetekkel, hogy az adott pályázati felhívás milyen keretek között nyíljon 
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meg. Ez nyilván a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és mindig a pályázathoz 
köthető releváns szakmai szervezet teljes bevonásával történt, a kertészeti 
pályázatok esetében a Terméktanáccsal, az állattartó pályázatok esetében az 
Állattenyésztők Szövetségével és sorolhatnám a társadalmi szervezeteket, 
szakmai szervezeteket, akiknek a bevonásával ez megtörtént. 

Ezek után ráadásul még az új fejlemény az, hogy ezt a 
kormánydöntésnek megfelelően deklaráltan is egy legalább 10 napos 
társadalmasításra is minden esetben most már megküldjük. Tehát ehhez a 
rendszerhez minden egyes civil szervezet, minden egyes magánszemély és 
bárki ezeken a 10 napos határidőkön belül bármilyen szakmai észrevételt 
megtehet, és a pályázati felhívások csak ezek után jelenhetnek meg, miután ez 
a társadalmasítás megtörtént. 

Akkor néhány számadatot még engedjenek meg, ami a pályázatokat 
illeti. Voltak olyan pályázati felhívásaink, amelyeket már nyilván nemcsak 
hogy megnyitottunk, hanem már le is zártunk és akár már eredményt is 
hirdettünk. Az elmúlt egy év eredményeképpen 17 pályázatot sikerült már 
lezárni vagy felfüggeszteni. Ennek egy jelentős része az agrár-
környezetgazdálkodási programnak és az ökogazdálkodásnak a támogatását 
jelenti, tehát ez a 17 lezárt pályázati felhívás 476 milliárd forintos keretet 
jelent. Ebből az előbb említett két pályázati felhívás 253 milliárd forint 
kötelezettséget jelentett. 

Ezen túlmenően vannak olyan pályázati felhívások, amelyeket részben 
normatív módon, az egységes kérelem benyújtásakor lehet igényelni, ezek 
mennek a maguk útján. Ezen túlmenően pedig vannak olyan lezárt 
pályázataink, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek és azt hiszem, azt 
őszintén mondhatjuk, hogy sikerült olyan pályázati felhívásokat meghirdetni, 
amelyeket a gazdák is magukénak érzik, függetlenül attól, hogy kicsi, közepes 
vagy nagy gazdaság, hiszen óriási az érdeklődés. És nemcsak a mezőgazdasági, 
agrárpályázati felhívásainkra, hanem a civil szervezetek, az önkormányzatok 
számára meghirdetett pályázati felhívásokra is óriási az érdeklődés. 

Csak egy számadatot engedjenek meg: a településképet meghatározó 
épületek felújítására, korszerűsítésére meghirdetett pályázatunkat több mint 
2200 önkormányzati és civil szervezet érezte úgy, hogy számára kedvező. Ez 
azt is jelenti, hogy a 27 milliárd forintos keretre több mint háromszoros igény 
érkezett be, a 76 milliárdot is meghaladja. De mondhatnám szinte az összes 
állattartó telepet korszerűsítő pályázati felhívásunkat, amelyekre attól 
függően, hogy melyikről beszélünk, 3-4-szeres túligénylést lehetett rögzíteni, 
de ugyanilyen sikeres volt a nem oly régen meghirdetett, de azóta fel is 
függesztett kisméretű terménytárolók című pályázati felhívásunk is. Ott is egy 
két és félszeres igény érkezett be. 

Hogy hogyan és miképpen függeszthet fel egy pályázatot az Irányító 
Hatóság, azt a kormányrendelet szabályozza. Alapvetően az a célunk, hogy 
minden pályázati felhívás legalább két évig nyitva legyen. Mint ahogy például 
az élelmiszeripari pályázati felhívásunk, ami több mint 140 milliárd forintos 
keretet ad mezőgazdasági vállalkozásoknak és élelmiszeripari mikro-, illetve 
kisvállalkozásoknak élelmiszeripari fejlesztésekre. Ez a pályázati felhívásunk 
még nyitva van, de már több mint 200 milliárd forint igény beérkezett. 
Ugyanakkor a kertészeti ágazat esetében is szintén több pályázaton keresztül 
66 milliárd forintos kerettel hirdettünk meg felhívásokat, amelyre már több 
mint 70 milliárdnyi igény érkezett be. Az Irányító Hatóság alapvetően úgy 
dolgozik, hogy ha és amennyiben a rendelkezésre álló keret ugyan 
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túligénylésre került, de ez még nem haladja meg a két-háromszoros igényt, 
addig ezt a pályázatot nyitva hagyja, tekintettel arra is, hogy az Európai 
Bizottság is számon kéri minden esetben minden tagállamtól, hogy minden 
pályázat esetében szelekció legyen, tehát kiválasztás legyen, és ne az döntsön, 
hogy melyik pályázat érkezik be hamarabb. Ennek megfelelően intézi tehát az 
Irányító Hatóság a lehetőségeket, és ha úgy látja, hogy a rendelkezésre álló 
keret nagymértékben kimerült, sőt akár két-háromszoros a túligénylés, akkor 
függesztheti fel ezeket a pályázatokat. De az sem fordulhat elő, ez is az új 
eljárásrendnek köszönhető és saját magunk számára szigorúbb, a pályázók 
felé pedig nyilván könnyítést jelent, hogy minden egyes pályázatot legalább 
egy hónapig nyitva tartunk. Tehát nem fordulhat elő olyan pályázat, hogy 
mint ahogy az előző ciklusokban sajnálatosan előfordult, hogy mondjuk egy 8 
órakor meghirdetett pályázati felhívást 11 órakor már fel kellett függeszteni, 
mert jóval meghaladta a rendelkezésre álló igényeket a kérelmek száma. 

Tehát legalább egy hónapon keresztül minden pályázati felhívásunk 
nyitott, legutoljára például a borászati pályázati felhívásunk, amely egy 40 
milliárd forintos kerettel lett meghirdetve szeptember 12-én, illetve akkortól 
lehetett benyújtani ezekre a támogatási kérelmeket. Voltak, azt nem is tudom 
pontosan, hogy a piaci oldalról vagy a pályázatírók oldaláról, de valahonnan 
mégiscsak jöttek olyan rémhírek, hogy néhány napon belül fel fogjuk 
függeszteni, mert már akkora volt rá az érdeklődés. Erre is csak utalni tudok, 
és ezért is jelentettünk meg közleményt, hogy minden pályázati felhívás 
legalább egy hónapig nyitva áll, tehát mindenki számára két hónap 
felkészülési idő van, megjelenik egy felhívásunk, 60 napon keresztül mindenki 
tanulmányozhatja, adott esetben még jöhetnek olyan javaslatok a szakmai 
szervezetek részéről, amelyeket néha az Irányító Hatóság részéről befogadunk, 
módosítunk, az MVH-val, az agrártárcával leegyeztetve, adott esetben a 
felhívást is módosítva, az informatikai fejlesztéseket is beépítve, 60 nap áll 
rendelkezésre, és utána pedig minden pályázónak legalább 30 napja van arra, 
hogy ezeket a pályázatokat beadhassa. Vannak tehát olyan felhívásaink, 
amelyeket már lezártunk, az agrár-környezetgazdálkodási és az ökotámogatási 
ilyen. Csak néhány gondolatot engedjenek meg és utána nyilván lesznek még 
kérdések. 

Összességében én azt gondolom, hogy egy sikertörténetnek lehet 
nevezni azt, hogy egy olyan pályázati keretre, amely rendelkezésre állt, 
háromszoros igény érkezik be, és a végeredményeképpen olyan döntéseket 
tudtunk hozni, hogy mégiscsak minden pályázó hozzájutott valamilyen 
lehetőséghez. Persze nyilván az lenne a szerencsés, hogyha a források 
végtelenek lennének, és nem kellene 1300 milliárd forintot nekünk sem előre 
megtervezni, hanem az igényeknek megfelelően, de azt gondoljuk, hogy ez egy 
nagyon nagy támogatási lehetőség azok számára, akik környezetkímélő 
módon kívánnak gazdálkodni. Nyilván a parlamenti vitában már 
megtárgyalásra került a döntéshozatalnak az eredménye, és az is látható, hogy 
vannak olyan anomáliák, amelyeket bizony kezelni kell.  

Az AKG-ról és az ökotámogatásról elmondható, hogy a beérkezett 
pályázatok jelentős része a kis és közepes családi vállalkozásokat tudta 
segíteni, hiszen szám szerint is az AKG-kérelmek 98 százaléka 300 hektár 
alatti gazdaságból érkezett – a nyerteseket mondom most –, és ez azt is 
jelenti, hogy a forrásoknak, a rendelkezésre álló pénzeknek is a 88 százalékát 
az ilyen 300 hektár alatti kérelmező vette igénybe. Ugyanakkor nem célunk az 
sem, hogy azok az egyébként nagyobb állattartótelepek, amelyek 
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állattenyésztéssel foglalkoznak, és szükség lenne rá, hogy környezetkímélő 
módon gazdálkodjanak – valljuk be őszintén, azért mégiscsak ezeknél a nagy 
állattartótelepeknél a legnagyobb a környezetterhelés, ezzel az Európai 
Bizottság is egyetértett –, tehát nekünk alapvetően az is célunk, hogy ezek a 
telephelyek is bevonásra kerüljenek ebbe a programba.  

Nyilván a Bizottsággal való egyeztetés során sok mindent 
megtárgyaltunk, és végeredményképpen egy 25 plusz 15 milliárd forintos új 
agrár-környezetgazdálkodási programot hirdettünk már meg. Ez a 25 milliárd 
forint a horizontális szántóterületekre lesz meghirdetve, és elsősorban azok a 
vállalkozások, gazdaságok tudnak majd rá sikeresen pályázni, amelyek nagy 
állatlétszámmal rendelkeznek. Deklaráltan egy ilyen országos program 
keretében nem lehet nagyon szűkítő tényezőket beépíteni, tehát nem 
mondhatjuk ki, hogy csakis az állattartók nyerhessenek, csakis a nem 
állattartók nyerhessenek, nyilván a Bizottsággal egyeztetve a kiválasztási 
kritériumok azok az eszközök, amelyek rendelkezésre állnak, és abban van 
mozgástere Magyarországnak is, hogy a kormányzati agrárpolitikai célokat 
érvényesítse.  

A másik 15 milliárd forint pedig a kertészeti ágazatban lesz 
meghirdetve, illetve lett meghirdetve, ugyanis az ország egyes területein az 
objektív kritériumnak nem mindenki tudott megfelelni, hiszen az ország 
adottságai nem mindenhol azonosak. Bács-Kiskun megyében, Csongrád 
megyében, Heves megyében egészen egyszerűen nem rendelkeznek olyan 
adottságokkal, sokkal kevesebb a kedvezőtlen adottságú terület, sokkal 
kevesebb a nitrátérzékeny terület, és miután objektív tényezőkről beszélünk, 
ezek a vállalkozások hátrányban voltak az előző kiírásban. Éppen ezért ezeket 
az anomáliákat is igyekszünk kezelni, úgy, hogy ezzel a 15 milliárd forintos 
pluszkerettel, ugyan nem kimondhatva, hogy melyik megyéket, melyik 
gazdaságokat támogatjuk, de mégiscsak egy irányt szabtunk afelé, hogy ahol 
az előző pályázati felhívásban nagyon nagy volt az aránya azoknak, akik nem 
tudtak ebben a programban részt venni, de mégiscsak szándékoznak, nekik 
most egy új lehetőséget kívánunk biztosítani, de ettől függetlenül senki sincs 
kizárva a pályázat lehetőségéből.  

A már megjelent felhívásaink igen szerteágazóak, hiszen az 
önkormányzatok számára az egyedi szennyvízkezeléstől a településképet 
meghatározó épületeken át, a vállalkozások számára kertészeti, 
állattenyésztési, erdőgazdasági, tehát erdőtelepítési felhíváson át, a borászati, 
élelmiszeripari felhívások már mind-mind-mind megjelentek, és nem titkolt 
célunk az is, hogy 2016 végéig, amit csak lehet még, a pályázati kereteken 
belül meghirdessünk. Ez azt is jelenti, hogy még az idei évben meg fognak 
jelenni olyan pályázati felhívások is, mint például a fiatal gazdák támogatása, 
olyan pályázat is, mint például az innovációs operatív csoportoknak a 
létrehozása és azok beruházásainak a támogatása, de ezen túlmenően a 
külterületi utak fejlesztésére, az ehhez szükséges karbantartásra, erőgépek 
beszerzésére szintén megnyitunk egy 18 milliárdos pályázati felhívást, tehát 
igen szerteágazó pályázatok fognak még megjelenni. Az idei évben elsősorban 
azokra koncentráltunk, amelyek iránt a legnagyobb az érdeklődés, és amelyek 
a legnagyobb ilyen pályázati kerettel rendelkeznek, éppen ezért az idei évben 
több, jóval több, mint 100 milliárd forintnyi pályázati keret még 
meghirdetésre fog kerülni, és nem titkoltan az a célunk, hogy 2017 júniusáig 
minden egyes pályázati felhívás megjelenjen.  
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Engedjenek meg néhány gondolatot a döntésekről is, hiszen pontosan 
tudom azt, hogy azon túlmenően, hogy mindenki üdvözölte ezeknek a 
pályázatoknak a meghirdetését, az is fontos lenne, hogy minél hamarabb 
megszülethessenek a pályázati döntések is. Szeretném önöket tájékoztatni 
arról, hogy az AKG- és az ökotámogatásokon kívül a héten megszületett a 
döntés a trágyatárolók esetében is, tehát aláírásra került, és ezt a napokban 
most már minden pályázó meg fogja kapni. Én azt gondolom, hogy a 
rendelkezésre álló kerethez képest egy háromszoros igény érkezett be, ehhez 
képest körülbelül minden második pályázót tudtunk támogatni, tehát azt 
gondolom, ezt megint csak egy sikertörténetnek lehet nevezni.  

Nyilván azt is tudni kell, hogy a támogatási döntésekhez egyrészt ki kell 
írni a pályázatot, másrészt be kell érkezniük a pályázatoknak, ezekkel, úgy 
látjuk, nincsen akkora gond, ugyanakkor azt is el kell hogy mondjuk, hogy 
minden egyes támogatói döntés csak akkor tud megtörténni, hogyha az adott 
kérelem esetében minden dokumentáció rendelkezésre áll. Éppen ezért az 
elmúlt fél évben, sőt háromnegyed évben, közbenső szervezetként a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal van bevonva ebbe a munkába, az ő 
kollégáik egy nagyon erőteljes és nagyon kemény munkát végeztek az elmúlt 
hónapokban annak érdekében, hogy ezeknek a pályázatoknak a 
dokumentációja minden esetben tökéletes legyen, magyarán mi lehetőséget 
adtunk minden pályázat esetében a hiánypótlásra, nem szerettünk volna 
senkit kizárni amiatt, mert hiányzik egy dokumentáció, vagy nem jó helyen 
van aláírva, vagy a pecsét hiányzik – a korábbi időszakokban erre is voltak 
példák. Mi nem azt szeretnénk, hogy ilyen banális hibák miatt valaki ne 
juthasson hozzá fejlesztési forrásokhoz, nekünk az a célunk, hogy minél jobb 
minőségű pályázatok legyenek, minél több pályázat legyen, és aki véletlenül 
valami oknál fogva, akár önhibáján kívül, vagy bármi egyéb szakmai 
dokumentum vagy engedély híján nyújtott be támogatási kérelmet, de az adott 
időszak keretein belül egy hiánypótlással ezt meg tudja oldani, akkor ezeknek 
mi lehetőséget adtunk.  

El kell mondani – ugyan a statisztikai átlag nincsen teljes mértékben a 
fejemben –, hogy szinte minden pályázati felhívásnál a pályázók több mint 
90 százalékát felszólítottuk hiánypótlásra, magyarán: szinte mindenhol van 
valamilyen hiány, vagy egy dokumentáció, vagy egy engedély, vagy egy 
diplomamásolat, vagy valami hiányzik. Senkit nem akarunk kizárni ebből a 
körből azért, mert valamit elfelejtett benyújtani, vagy a pályázatíró mondjuk 
figyelmetlen volt, de addig, amíg ezek a hiánypótlások nem történnek meg – 
amihez persze kell a pályázó is, hogy időben benyújtsa, de amíg ezek nem 
történnek meg –, addig nyilván a támogatási kérelmek kezelése sem 
kezdődhet meg. Ez az időszak jelenleg is zajlik, és én bízom benne, hogy a 
legkorábban meghirdetett élelmiszeripari és kertészeti pályázati felhívásaink 
kapcsán nemsokára a hiánypótlás lezárásáról tudunk majd beszámolni, és 
miután ezek megtörténtek, akkor nyilván megkezdheti a munkáját az új 
projektértékelői rendszer, ugyanis az Országgyűlés döntése értelmében egy 
teljesen új projektértékelő rendszer került kidolgozásra. Ez a vidékfejlesztési 
programok esetében azt jelenti, hogy immáron már nemcsak az MVH mint 
delegált feladatot ellátó szerv munkatársai fognak pályázatokat értékelni, 
hanem azok az állami projektértékelők is, akik ebbe a névjegyzékbe be tudtak 
jelentkezni; azért mondtam, hogy: „be tudtak jelentkezni”, mert 
természetesen nem automatikus ide a felvétel, bizonyos szakmai 
kritériumoknak, végzettségeknek meg kell felelni. Ugyanakkor azt is el kell 
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hogy mondjam, hogy ez a rendszer már felállt, az informatikai fejlesztések 
gyakorlatilag megtörténtek, és a projektértékelői rendszer is megkezdheti a 
munkáját, amiben, hangsúlyozom, most már nemcsak az MVH munkatársai, 
hanem akár az agrártárca, akár a Miniszterelnökség, akár bármelyik más 
minisztérium, háttérintézmény és mindazok a szereplők, akik megfelelnek a 
jogszabályban foglaltaknak, megkezdhetik majd a projektértékelői munkát is.  

Azt tudom tehát összességében mondani: bízunk benne, hogy még az 
idei év végéig lesznek támogatói kérelmek, döntések, lesznek benne pozitív 
irányú támogatástartalmak, de az biztos, hogy 2017-ben megkezdődhetnek 
azok a beruházások is, amelyeket még nem kezdtek meg mondjuk most a 
vállalkozások, hiszen nagyon sokan, miután benyújtották a pályázatot, saját 
kockázatra megkezdhették ezeket a beruházásokat, ha közbeszerzés-köteles a 
beruházás, akkor is feltételes közbeszerzéssel. Én azt gondolom tehát, hogy a 
2016-os pályázatok éve után 2017 pedig a döntések és a beruházások éve lesz. 
Az a célunk a továbbiakban is, hogy ezeket a pénzeket minél hamarabb 
biztosítsuk a vállalkozások számára. Ehhez nyilván rengeteg munkára lesz 
szükség, de azt gondolom, hogy mi erre szerződtünk, és annak érdekében, 
hogy a forrásokat minél hamarabb fel lehessen használni, annak érdekében 
mindenki elvégez a minisztériumtól, háttérintézménytől függetlenül minden 
munkát, hogy ez valóban sikeres legyen. Köszönöm szépen. 

Lázár János 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Tisztelt Elnök 
Úr! Ha megengedi, akkor röviden kiegészíteném azt, ami elhangzott, illetve 
jelenteném a bizottságnak, hogy milyen változások történtek 2016-ban, 
amelyek a munkánkat érdemben befolyásolták.  

Először is azzal kezdeném, hogy a kormányzati struktúrában és a 
kormányzati szerkezetben a végrehajtó hatalom komoly és érdemi 
változtatásokat hajtott végre és hajt végre jelen pillanatban is, amely nem 
kerülte el az agrár-bürokráciával kapcsolatos központi hivatalokat sem. Ide 
kapcsolódik az MVH átalakítása és más szervezeti egységek részbeni 
átalakítása is. Ennek kapcsán hadd jegyezzem meg, hogy a kormány 
célkitűzése a bürokrácia csökkentése, részben a szabályozást biztosító 
joganyag csökkentésével és átalakításával. Jelen pillanatban az eddigi mintegy 
110 törvény után újabb 47 jogszabálynak a felülvizsgálata van a parlament 
előtt, amit folyamatosan folytatni fogunk a kormányzati mandátum időszaka 
alatt. Negyedévente fogunk törvényjavaslat-csomagokkal élni annak 
érdekében, hogy kisebb legyen a bürokrácia Magyarországon. Ezt érintette 
államtitkár úr is például az európai uniós pályázati rendszert illetően, mint 
egy versenyhátrányt. 

Megjelentek azok az elemzések az elmúlt hetekben és hónapokban, 
amelyek a szubjektív elemeket leszámítva is azt mutatják, hogy Magyarország 
a régióhoz képest is versenyképességi hátrányban van, és ennek egyik oka 
mindenféleképpen a bürokrácia. A bürokráciában nemcsak a joganyag 
megváltoztatását, hanem egy új kormányzati struktúra felállítását is célul 
tűztük ki. Ez azt jelenti praktikusan, hogy 2017. január 1-jétől a 
minisztériumok hatósági feladatokat nem vagy csak kivételes esetben látnak 
el. Tehát főszabály szerint a hatósági feladatok ellátása, az állam hatósági 
tevékenysége és feladata az a kormányhivatali struktúrában a területi 
közigazgatásba tagolódik be, az első és a másodfok is a területi 
közigazgatásban van, onnan az új közigazgatási eljárási törvény segítségével és 
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az új közigazgatási eljárási szabályokkal bírósági felülvizsgálatra nyílik 
lehetőség, céljaink szerint minél több esetben. Tehát azt gondoljuk, hogy a 
felülvizsgálat és a méltányos elbírálás és az igazságosság megkívánja ezt az 
eljárási rendet. Ez praktikusan azt jelentette az agrárium területén, hogy ez az 
átalakítás érinti a NÉBIH-et, aminek a hatósági jogkörei a fővárosi és a 
megyei kormányhivatalhoz kerültek, ez egy jelentős csomag. Különösen 
kiemelt szerepbe került itt a Pest Megyei Kormányhivatal. Érinti a Földmérési 
és Távérzékelési Intézetet, amelynek a Fővárosi Kormányhivatal az általános 
jogutódja, ez a földhivatali struktúra, a földhivatali nyilvántartás miatt 
kiemelten fontos, és azok miatt a fejlesztések miatt, amely a földhivatali 
nyilvántartások, kataszteri nyilvántartások teljes digitalizációját jelenti 2017-
2018-ban. 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a parlament jogalkotását követően, 
amely a Földet a gazdáknak! Program lezárásáról szól, 2017-ben meg fogja 
szüntetni a tevékenységét és a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pedig több részre kerül 
szétbontásra. Itt szeretném azt jelezni, hogy a magyar államnak az is egy 
döntése, a végrehajtó hatalomnak nemcsak az a döntése, hogy a hatósági 
feladatok a területi közigazgatásba integrálódnak be és a minisztérium a 
szakmai irányítást végzi, ez egyébként Nagy-Britanniában és Svédországban is 
hasonlóan működik, alapos és körültekintő vizsgálatokat folytattunk. Tehát a 
szakmai irányítás, a szakmai döntéshozatal, a jogalkotás, a törvényhozás 
előkészítése van a minisztériumban, és a végrehajtásra külön kvázi 
ügynökségként működő, Magyarországon azonban kormányhivatali, járási és 
területi igazgatási struktúra van, de vannak speciális szervezetei a magyar 
államnak, ilyen a kifizető ügynöksége. Úgy gondoljuk, hogy a rendelkezésre 
álló közigazgatás-korszerűsítési programok informatikai támogatási 
lehetőségei mellett Magyarországon 10 vagy 11 millió állampolgárral 
számolva, egy központi kifizető ügynökségre van szükség, ami jelenti nemcsak 
a családalapú vagy egyéni alapú támogatások kifizetését, lásd 
Egészségbiztosítási Pénztár vagy Nyugdíjbiztosító és minden más családi 
támogatás kifizetésének az államkincstárba való integrálását, hanem jelenti az 
európai uniós támogatások kifizetését is. Ez pedig érinti a Vidékfejlesztési 
Hivatal működését. Ez nem egy új koncepció, Magyary Zoltán óta ez egy létező 
koncepció, amit pártállástól függetlenül több kormány próbált megvalósítani, 
úgy gondolom, hogy a következő három esztendőben ez profi módon 
megvalósítható, és jelentősen javíthatja a költségvetési fegyelmet és erősítheti 
a költségvetés likviditását is az államkincstárnak az ilyen irányú megerősítése, 
kormányoktól teljesen függetlenül, tehát függetlenül attól, hogy milyen színű 
kormánya van az országnak. 

Ami az MVH sorsát illeti, itt a területi illetékességű szervek a 
kormányhivatalokba kerülnek. A megjegyzésem az, hogy a kormány célja az, 
hogy a fegyveres testületeken kívül – ebbe beletartozik az adóhatóság is, ahol 
gazdasági bűncselekmények esetén nyomozati tevékenység zajlik és a Vám- és 
Pénzügyőrség is integrálva került a NAV-ba – minden más kormányzati 
szervezet területi szerve előbb vagy utóbb, ez idő kérdése, a kormányhivatali 
struktúrába integrálódik be, mert úgy gondoljuk, hogy területi szinten 
egységes közigazgatási irányításra van szükség. Ez csökkentheti a bürokráciát, 
gyorsíthatja az ügyintézést, közvetlenné teheti az ügyintézést, hiszen 197 
járásban 270 kormányablakkal és az elmúlt 7 esztendőben 120 milliárd 
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forintos informatikai fejlesztéssel, most körülbelül 170 milliárd forintos 
informatikai fejlesztéssel tudjuk ezt az állami ellátási pontot erősíteni. 

Eddig alapvetően a választópolgárok számára nem érzékelhető 
változások történtek, hiszen jogszabály-egyszerűsítés ugyan érzékelhető a 
választópolgár számára, de az ügyintézés szempontjából a gyorsítás igazi 
lehetősége az elektronikus ügyintézés. 2018 februárjára tudjuk az első olyan 
rendszereket produkálni, ahol a választópolgárok elektronikusan fognak 
széles körben ügyeket intézni, akár az ügyfélkapu igénybevétele nélkül is. 
Ezeknek a rendszereknek a fejlesztése és a rendszerek felépítése jelen 
pillanatban folyamatban van. 

Ezt csak azért szerettem volna rögzíteni, hogy azzal, hogy a 
kormányhivatalba bekerül az MVH területi szerve, azzal úgy gondolom, nem 
sérül a gazdák ügyintézési kompetenciája. Sőt az EMVA a pozitív példa arra, 
hogy abban a pillanatban, hogyha egy-egy eljárás elektronizálásra kerül, 
amivel az MVH egyébként élen jár más területi közigazgatási vagy irányítási 
egységekhez képest, akkor ezt adott esetben a gazdatársadalom is lekövette, 
hiszen ma a támogatások igénylése csak elektronikus formában lehetséges, és 
ez egy professzionális változás, más különböző államirányítási eszközökhöz 
képest. 

Tehát amennyiben az állam végre úgy döntene, hogy minden 
elektronikus legyen vagy erre törekedne, akkor ennek a feltételei ma 
megteremthetőek állami támogatással és saját eszközökkel is. Az irányító 
hatósági és az illetékes hatósági feladatok a Miniszterelnökséghez kerülnek, a 
jogorvoslat pedig megosztásra kerül az MVH esetében a Miniszterelnökség és 
a Földművelésügyi Minisztérium között. Az EMGA felügyeletét 
értelemszerűen az FM fogja a következő időszakban is ellátni. Ennek a 
részleteiről, mármint a szervezés és intézkedés részleteiről részletes 
tájékoztatást fog adni önöknek rövidesen Vitályos Eszter kolléganőm. 

Az Agrárkutatót sem fogja elkerülni a változás, 2017 elején a kormány 
meghallgat egy jelentést, felkértük a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, 
a felsőoktatási államtitkárt és alapvetően a földművelésügyi minisztert, hogy 
az agrárkutatás sorsáról és jövőjéről adjon számot. 27 európai uniós 
tagállamban megnéztük, hogy hogyan van az agrárkutatás rendszere, milyen 
párhuzamosságok tapasztalhatóak az akadémiai agrárkutatás, a felsőoktatási 
agrárkutatás és az állami agrárkutatás között, ezek hogyan gyengítik egymást 
azzal szemben, hogy hogyan kellene erősíteni egymást. Ezért az agrárkutatás 
területén is tervezés alatt áll különböző szervezeti lépés annak érdekében, 
hogy erősebb legyen az agrárkutatás, az agrár versenyképességet támogatva. 

Itt nem hozom szóba azokat a jogszabályi változásokat, amelyek a 47-es 
és a 110-es törvénycsomag eredményeképpen megvalósulnak és folyamatban 
vannak. Szóba szeretném viszont hozni a 2016-os esztendőben azokat a 
változásokat, amelyek a forrásfelhasználás kapcsán kitűzött társadalmi 
célokra vonatkoznak. Amikor én itt jártam, és az államtitkár kollégám 
többször helyettesített engem és a forrásfelhasználás lehetőségéről számot 
adott, miután az agrárpolitika közös politika az Európai Unióban, és sorsát 
illetően könnyen lehet, hogy 2022 után is így lesz, bár a briteknél majd 
megnézhetjük azt, hogy milyen saját agrártámogatási politikával lehet a brit 
mezőgazdaságot versenyképesen tartani, könnyen lehet, hogy az Európai Unió 
országaihoz képest jelentősebb és erősebb mértékben, erre most kapunk egy 
gyakorlati példát. Megjegyzem, hogy az 1300 milliárd forint felhasználásával 
és elosztásával az államnak nyilván célja van, 2015. augusztus 10-én 
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rajtoltunk, hiszen 2015. augusztus 10-én kötöttük meg az Európai Bizottsággal 
azt a megállapodást, amely jóváhagyta az Új Vidékfejlesztési Operatív 
Programot. Ez azt jelenti, hogy a többi operatív programhoz képest ez az 
operatív program indult legkésőbb. 8900 milliárd forintnak, pontosabban 
8982 milliárd forintnak az elköltéséről beszélünk jelen pillanatban. Ez a teljes 
EU-s kassza. Ebből Kis államtitkár úrnál van 1294 milliárd forintos EU-s 
támogatási rendszer, és ez részben jelentős összeg a teljes kasszán belül, 
részben pedig óriási lehetőség kell legyen a mezőgazdaság számára. 

Megbíztuk közbeszerzési eljáráson kiválasztva a KPMG Magyarországot 
azzal, hogy készítsen egy tanulmányt a 2007-2013-as forrásfelhasználásról. Ez 
engem személy szerint is rendkívüli mértékben érdekel, részben azért, mert 
több kormány is belematatott ennek a forrásfelhasználásnak a sorsába, 
részben pedig azért, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen társadalmi és 
gazdasági hatások érvényesültek. Már tudom mondani, hogy az agráriumban 
elköltött száz- és ezermilliárdok ellenére például az agrárium 
termelékenysége, produktivitása jelentős mértékben nem változott a 
forrásfelhasználás ellenére. Én tehát úgy gondolom, hogy a források 
kihelyezésénél vannak olyan tanulságok, amelyek figyelemre és konzekvenciák 
levonására alkalmasak. Ez nemcsak az agráriumra vonatkozik, hanem minden 
EU-s forrás felhasználásra. 

Itt jegyzem meg, hogy az egyik cél a gyorsítás volt, tekintettel arra, hogy 
2007 és ’13 között az a skandalum is megvalósult, hogy még 2015 
novemberében pályázatot írtunk ki, úgy, hogy a program lezárása 2016. 
január 1-je volt. 2007-ben lehetett az első pályázatot kiírni, és 
Magyarországnak sikerült az utolsót 2015 novemberében megvalósítani – 
nem kommentálnám, hogy ez mit is jelent valójában. Ez még egyszer nem 
fordulhat elő, mert nyilvánvaló, hogy ennek a kivitelezésre, a megvalósulásra, 
a bonyolításra érdemi hatása van. Jó példa és jó fegyver a kohéziót ellenző 
nettó befizető országok kezében, hogy lám-lám, odaadjuk a pénzt a 
fölzárkózásra váró országoknak vagy a fölzárkóztatandó országoknak, és 
cserébe nem szabatos pénzügyikeret-gazdálkodást tapasztalunk. Ezért azt a 
célt tűztük ki, hogy 2017. március 31-éig az összes pályázatnak meg kell 
jelennie, ezt a kormány tartja, jelentem a bizottság számára, sőt az Európai 
Unió 27 tagországából Magyarország a hatodik legjobb – kelet-európai nincs 
előttünk, csak nyugati – a kötelezettségvállalásban, nem a pályázatkiírásról 
beszélek. 3500 és 4 ezer milliárd forint között van a kötelezettségvállalás már 
a 2017. esztendőre, ez azt jelenti, hogy decemberre 5 ezer milliárdos 
kötelezettségvállalást szeretnénk abszolválni, amiből 2017-ben 2,5 ezer 
milliárd forintos kifizetési cél a kormány ambíciója, ami, úgy gondolom, 
érdemben járul hozzá a gazdasági növekedéshez, és megválaszolja azt a 
kérdést, hogy ha a 2016. esztendő a pályázatok éve, akkor a 2017. esztendő 
lehet a kifizetés és a megvalósulás megkezdésének az éve. Általában én 2018. 
december 31-ére szeretném a fejlesztési ciklust lezárni, az elszámolási munkát 
pedig 2019-ben és ’20-ban lebonyolítani. Természetesen lesznek nagy, 
áthúzódó, elsősorban infrastrukturális beruházásai a magyar államnak, 
amelyek ’19-20-ban valósulnak meg, de még egyszer nem tehetjük ki 
magunkat annak a kockázatnak, hogy az elszámolási időszak és a lezárási 
időszak nettó kockázatvesztéssel fenyeget. Magyarország 100 százalékban fel 
tudta használni a rendelkezésre álló 2007-13-as forráskasszát, ami egy óriási 
teljesítmény. A szomszédos országok közül többen 80, 75, 78, 82 százalékban 
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tudták felhasználni, csak Lengyelország van a 100 százalék közelében a 
környékbeli országokat illetően.  

Ennek a célrendszernek van alárendelve, ami a kifizetés technológiáját 
és a kifizetés ütemezését illeti. Itt több szempont keveredik egyszerre, és 
rendet kell vágni, illetve rangsorolni kell. Először is ki kell írni a pályázatokat, 
kötelezettséget kell vállalni, amiben vannak új szempontok. Az első ilyen 
szempont az, hogy nyilván ezt az európai uniós felügyeleti keretrendszerben 
kell megtenni. Mindenkinek nyomatékkal felhívnám a figyelmét, hogy 
természetesen a társadalmi egyeztetések kapcsán, legyen szó akár a 
parlamenti képviselők észrevételeiről vagy társadalmi észrevételekről, nem 
egyszerű ezeket beépíteni, akár jogosak, akár nem, mert az európai uniós 
szabályrendszer jelentősen szigorodik. Ma a kohéziós országok számolhatnak 
azzal, hogy 2020 után központosított pénzelosztási rendszer jön létre az 
Európai Unióban, mint ismeretes, erről zajlik egy vita, ami azt jelenti, hogy 
nem nemzeti hatáskörben zajlik majd a pénzek elosztása, hanem az Európai 
Unió központosítani kívánja ezt a pénzelosztási struktúrát. Nekünk tehát a 
szabályosságra, az átláthatóságra és a pénzek szakszerű felhasználására az 
átlagnál nagyobb gondot kell fordítani. Egyszerre van tehát egy gyorsítás, 
egyszerre van egy átláthatóság, szabályosság, és van egy célszerűségi 
pénzköltés is.  

Én úgy gondolom, hogy az érdeklődés a pályázatok iránt azt bizonyítja, 
hogy az az átalakítás, amit 2014-15-ben én megvalósítottam… Miért került 
hozzám ez a dosszié? Azért került hozzám ez a dosszié, mert a miniszterelnök 
úr a kormányprogramban egy más típusú vidékfejlesztési programot szeretett 
volna megvalósítani, látni, ami a kormányprogramban azt jelenti, hogy 80 
százalékot a kis- és közepes gazdaságok felé szeretnénk fordítani, és 
20 százalékot a nagygazdaságok felé, tehát az a magyar kormány 
társadalompolitikai célja, hogy a mezőgazdasági termelőegységek 80 
százalékban kicsik és közepesek legyenek, és 20 százalékban legyenek nagyok. 
Ehhez kell a támogatáspolitikát igazítani, ezért kellett új vidékfejlesztési 
program, ezért késtünk egy évet, de Kis Miklós államtitkár úr behozta az 
egyéves lemaradást. Az, hogy 70 százalékon, 942 milliárdnál áll a kiírt 
pályázatok nagyságrendje, és 360 milliárdnyi pályázat előkészítés alatt áll, 
még az idén legalább 100 milliárd forint megjelentethető – ez már attól függ, 
hogy a kormány hogy akarja ezt időzíteni, lefolyt a társadalmi egyeztetése, és 
az auditálása megtörtént –, és ezekre a pályázatokra szinte kivétel nélkül két-
háromszoros túljelentkezés van, ez azt jelenti, hogy az előkészítés folyamán a 
társadalmi egyeztetés rendben van, és jól találja el a pályázat kiírója a célt.  

Ha megnézik ezeket a mostani pályázatokat, akkor olyan új témák 
jelennek meg, amelyekre korábban nem lehetett vagy nem ilyen volumenben 
lehetett pályázni. Természetesen én ezt is szétaprózódottnak tekintem, de az 
Európai Bizottság elvárásaira is tekintettel kell lenni, és vannak bizonyos 
társadalmi, globális európai társadalmi célok, amelyeket Magyarországon a 
kohéziós alapok segítségével meg kell valósítani. Ezért a program 
társadalmasítása, a LEADER típusú programok, a társadalmi 
együttműködésre vonatkozó programok, az úgynevezett szoft programok 
jelentős számban képviseltetik magukat, holott mindannyiunknak az volna az 
érdeke, hogy az állattenyésztést, a munkaerő-igényes szántóföldi kultúrákat 
próbáljuk meg segíteni.  

Meg kell vizsgálni majd ezt a programot is abból a szempontból, hogy 
érvényesült-e a 80-20 százalék. Egyelőre minden pályázati döntésnél 
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érvényesült a 80-20 százalékos arány, ez okozott is felháborodást például az 
AKG esetében. Az AKG esetében a nagyüzemek kifejezetten vesztesek, 
nemcsak azért, mert most már degresszió van, és 1200 hektár fölött jelentős 
veszteségeket szenvednek el, hanem azért is, mert a pályázat elbírálásánál a 
kicsik és a közepesek előnyben részesültek. Miután ez gazdasági 
versenyképességi kérdés is és hatékonysági kérdés is, ezért egy 20 milliárd 
forintos többletkeretet biztosítunk annak érdekében, hogy a nagyüzemek 
közül a jó pályázatok támogatásban részesülhessenek.  

Itt azt is szeretném megjegyezni, hogy az elköltött forrás, amit AKG-ra 
költünk, így is nagyon jelentős, a kritikákkal együtt is nagyon jelentős, és úgy 
gondolom, hogy az a társadalmi cél, hogy még egyszer ne fordulhasson elő, 
hogy a földalapú támogatások és az AKG-s támogatások 70-80 százaléka a 
nagyüzemekhez kerül – pont fordított arány volt 2007 és ’13 között, mint a 
mostani társadalompolitikai vízió –, ennek érdekében szigorú beavatkozásra 
volt szükség, aminek nyilvánvaló társadalmi következménye és ára is van.  

A munkahelyteremtés szempontjából is meg kell nézni az egészet, hogy 
van-e munkahelymegtartó képessége a programoknak, van-e 
munkahelyteremtő képessége a programoknak. Ezt azzal a megjegyzéssel 
együtt teszem, hogy ahol komoly agrárvállalkozás van, minden 
agrárvállalkozás munkaerőhiányról panaszkodik szándék, illetve képzés és 
képzettség hiányában is, tehát ha megnézik, hogy az agrárszakképző 
intézetekben hányan tanulnak most, és hányan tanultak a korábbi tíz évben, 
akkor csökkenő tendenciával számolhatnak. Ez érinti egyébként 
meggyőződésem szerint az agrár-felsőoktatást is, és a Miniszterelnökségnek 
kifejezetten célja az, hogy az agrár-felsőoktatás átalakítása tekintetében 
támogassa a Földművelésügyi Minisztériumnak azokat az elképzeléseit, 
amelyek megerősítenék ezt.  

Szeretném azt is szóba hozni, hogy a föld-birtokpolitikai elvek 
megvalósulásában volt szerepe a kormányzaton belül a központi 
koordinációért felelős Miniszterelnökségnek. Még az adópolitika nincs 
elvégezve, de nagyon remélem, hogy adópolitikai változások lesznek, és azok 
hozzá lesznek igazítva a föld-birtokpolitikai és társadalompolitikai 
elképzelésekhez.  

Itt szeretném elmondani, hogy részt vettünk a földárveréseken, a 
földárverések bonyolítását illetően – és most itt nem az ideológiai 
megközelítést, ami vitát itt már lefolytattunk ebben a bizottságban, nem a 
vitát, hogy el kell-e adni az állami földeket, vagy nem –, az értékesítés módját 
illetően jogorvoslati kérelem lényegében nincs, bírósági eljárás lényegében 
nincsen. (Gőgös Zoltán: Eddig!) Csak megjegyzem, hogy 5 ezer helyrajzi szám 
bejegyzése van folyamatban a 8400-ból, és a földhivatali bejegyzést követően 
a jogorvoslatnak a helye nyilvánvalóan korlátos – hogy árnyaltan 
fogalmazzunk. Én tehát úgy gondolom, hogy azok, akik az árverésen részt 
vettek, illetve azok, akik az árverésen alulmaradtak, elfogadták az árverés 
eredményét, mert nem kérdőjelezték meg, nem támadták meg bíróságon, vagy 
nem támadták meg adott esetben a közigazgatás előtt. Ezt csak a lebonyolítás 
szabályosságát és jogszerűségét illetően mondom. Azok az ideológiai, 
világnézeti különbségek, hogy el kell-e adni az állami földeket, vagy sem, azok 
természetesen mind a mai napig fennállnak. Meggyőződésem szerint a 
földtulajdon-juttatás hosszú évtizedekre megoldja a mezőgazdaság egy nagyon 
fontos problémáját, ami időről időre, 20-30-40-50 évente az elmúlt 150 évben 
is felmerült.  
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Itt jegyezném meg, hogy a transzparencia érdekében egy új 
pályázatértékelési rendszer született – ezt még a pályázatok kapcsán 
mondanám el –, amire Kis államtitkár úr utalt. Az agráriumban kevésbé, más 
ágazatokban jelentős volt a kiszervezés a pályázatok értékelését illetően. Ezért 
érezhették a pályázati tanácsadók felhatalmazva magukat, hogy a pályázatírás 
sikerével is kecsegtessék a pályázókat. Most azonban az Európai Bizottság 
által auditált pályázatértékelési rendszer megvalósítására kerül sor. Ezen a 
területen az MVH munkatársai, a Földművelésügyi Minisztérium 
munkatársai, illetve más agráriusok kapcsolódtak be, teljesen transzparens és 
nyomon követhető pályázatértékelői címlista létrejötte közreműködésével, és 
zajlik a pályázatoknak az értékelése. 

Itt nyilván volt valamennyi késedelem, nem lehet szőnyeg alá söpörni 
ezt a problémát, de szerintem az az európai bizottsági kiválasztási metódus, 
amely a pályázatértékelőket állami érdekkörben tartja, magyarul: csak állami 
tisztviselő lehet pályázatértékelő, nem lehet a pályázatértékelést kiszervezni. A 
pályázatértékelő lista nyilvános és transzparens, mindenki által hozzáférhető, 
a pályázat értékelője számon kérhető, ráadásul többen is értékelik a pályázatot 
és több fokozatban is értékelik a pályázatot. Meggyőződésem szerint ez 
jelentős elmozdulás a transzparencia, az átláthatóság, a szabályosság és a 
visszaélések kiküszöbölése érdekében. Ezt nagyon fontosnak tartom. 

Szeretném azt is elmondani, hogy az idei évben egy újabb szép 
feladattal gyarapodott a Miniszterelnökség portfóliója, tekintettel arra, hogy 
egy rendkívül kényes ügynek az elrendezését bízta a miniszterelnök a 
Miniszterelnökségre, illetve Farkas Sándor képviselőtársunkra, aki 
kormánybiztosi megbízatást kapott a bizottság tagjai közül. Ez pedig a 
mezőhegyesi mintagazdaság létrehozása, amelynek keretében nemzetközi 
könyvvizsgáló cég auditja alapján 2,1 milliárd forintért megvásároljuk a 
Mezőhegyesi Ménesbirtok Kft.-t, és ezzel tulajdonképpen az a struktúra is 
megszületik, ami körülbelül a 8-9 ezer hektáros állami mintagazdaság 
létrehozásához szükséges. 

Ennek a teljes lebonyolítása, a kormánybiztos munkafeltételeinek a 
megteremtése, az ottani helyzet rendezése az önkormányzattal, a jelenlegi 
Ménesbirtok Kft. munkavállalóival, a várossal, illetve azzal a közösséggel, ami 
a mezőhegyesi állami gazdasághoz, mintagazdasághoz kötötte az életét és a 
sorsát, meggyőződésem szerint ezzel az aktussal teljes egészében rendezhető. 
Törvényt is javasoltunk a parlamentnek, amit a parlament el is fogadott, és a 
vita úgy gondolom, mindenki számára hasznos volt. Itt az ellenzéki 
képviselőtársaim jó néhány lépést tettek annak érdekében, hogy Mezőhegyes 
állami kézben maradjon, ez úgy gondolom, hogy előrevitte ezt a vitát, maga a 
vita pedig nagyon hasznos volt. 

Ha megengedi, elnök úr, akkor röviden ezzel egészíteném ki a 
beszámolóját Kis államtitkár úrnak és készen állunk a kérdésekre, vagy ha 
elnök úr úgy gondolja, akkor Vitályos kolléganő az MVH átalakításával 
kapcsolatban elmondaná az auditfolyamatnak a jelenlegi helyzetét. Az 
Európai Bizottsággal folyamatos konzultációban vagyunk, az Európai 
Bizottság lényegében jóváhagyta azt, és szintén a KPMG végzi az 
audittevékenységet, és van egy menetrendünk is, hogy mikor, mi fog történni 
ennek kapcsán. Nyilván a legfontosabb cél, hogy pályázót, gazdát, 
támogatásban részesítettet hátrány nem érhet, ez a legfontosabb célkitűzés, ez 
meg is fog valósulni, és összességében pedig egy kézben tartott és szabályozott 
átalakulást fogunk végrehajtani. 
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ELNÖK: Köszönöm. Miniszter úr, javasolnám Vitályos Eszter 

államtitkár asszony meghallgatását és utána adnék lehetőséget a bizottsági 
tagoknak a kérdések, észrevételek megtételére. 

Vitályos Eszter 

VITÁLYOS ESZTER európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót. Nagy tisztelettel üdvözlöm a 
Mezőgazdasági bizottság és az albizottság tagjait. 

Mivel miniszter úr elég sok mindent elmondott az MVH megszüntetése 
kapcsán, illetve tervezett átalakítása kapcsán, ezért talán néhány nagyon 
fontos dologra szeretném csak felhívni a figyelmet. 

A 1312/2016-os kormányhatározattal összhangban halad az MVH 
megszüntetésének végrehajtása, ami azt jelenti, hogy a kormányhatározat 
megszületése előtt beazonosítottuk azokat a fő akkreditációs sarokpontokat, 
amelyeket végre kell hajtani, illetve figyelembe kell venni az MVH 
megszüntetése kapcsán, illetve a kifizető ügynökség áthelyezése kapcsán. 

Ami nagyon fontos, és ez az EU-rendeletekből leszűrhető, illetve 
nyomon követhető, hogy egy időben egy tagállamban csak egyetlen kifizető 
ügynökség lehet. Tehát nyilván arról gondoskodni kellett, hogy az MVH 
megszüntetése után a kifizető ügynökségi feladatokat valakivel el kell láttatni, 
így esett a választás a Magyar Államkincstárra. 

Csak a legalább feltételesen akkreditált kifizető ügynökség által 
alátámasztott kiadásokat téríti meg az Unió, ami szintén egy nagyon fontos 
sarokpont. Tehát ezért szükséges már egy előakkreditációs eljárást lefolytatni, 
amikor is elkezd működni majd az államkincstár. 

A kifizető ügynökség akkreditációjának megadása, a felülvizsgálat, 
illetve annak a visszavonása kizárólag az illetékes hatóság felelőssége. Ez lesz 
az egyik olyan szerv, amely már korábban, egyébként a háttérintézmények 
megszüntetése előtt már egy mostani törvénymódosítással át fog kerülni a 
Földművelésügyi Minisztériumból a Miniszterelnökségre. Ez az illetékes 
hatóság fogja lefolytatni ezt az előzetes akkreditációs és utána pedig a végleges 
akkreditációt a jövő évben. 

Ami még nagyon fontos, hogy auditáló szervet kell kijelölni, illetve hogy 
egyetlenegy informatikai rendszer működhet, ami integrált irányítási és 
ellenőrzési rendszerként is funkcionál, ez az IIE, tehát ennek is a 
működtetését nyilvánvalóan meg kell oldanunk, és az EMGA és az EMVA 
közötti szoros kapcsolatot továbbra is fenn kell tartanunk. Ezeknek az 
akkreditációs sarokpontoknak a figyelembevételével készül tehát el az a 
1312/2016-os kormányhatározat, ami az MVH megszüntetését is, illetve több 
háttérintézmény átszervezését, megszüntetését is tartalmazza. 

Ahogy miniszter úr említette, és én is említettem már, a kifizető 
ügynökségi feladatok az államkincstárnál fognak működni, a területi illetékes 
szervek a kormányhivataloknál, az Irányító Hatóság a vidékfejlesztési források 
tekintetében a Miniszterelnökségen, az agrár-vidékfejlesztési ügyekért felelős 
államtitkárnál. Az illetékes hatóság a Miniszterelnökség feladat- és 
hatáskörébe fog kerülni az általam irányított európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkárságnál, a jogorvoslati feladatok megosztva az EMVA 
tekintetében a Miniszterelnökségnél, az EMGA tekintetében pedig a 
Földművelésügyi Minisztériumnál működnek a jövőben. 
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Stratégiai szabályozási feladatokat ugyanígy ebben a megosztásban az 
EMVA tekintetében a Miniszterelnökség, az EMGA tekintetében pedig az FM 
fog ellátni a jövőben. 

Szerintem ezek voltak a legfontosabb dolgok, illetve azok a szervezeti 
egységek, amelyekről mindenképpen említést kellett tenni. Ami még fontos, 
hogy a teljes akkreditációs és átalakítási folyamatnak három fázisa van, 
jelenleg a második fázisban tartunk. Az első fázis volt az akkreditációs 
vizsgálatok előkészítő munkái, itt beazonosítottuk azokat a feladatokat, 
amelyeknek a továbbéléséről dönteni kellett, el kellett dönteni azt, hogy hová 
fognak kerülni, hol fogják ezeket ellátni a jövőben, hová kerülnek, milyen 
működési rendben fognak ezek a szervezeti egységek dolgozni. 

A második fázisban tartunk most, ahogy említettem, ez az akkreditációt 
megelőző vizsgálat. Itt a különböző dokumentációk, szervezeti működési 
ábrák, útmutatók elkészítése van folyamatban, illetve ezeket kértük be az 
előakkreditációs vizsgálat megkezdéséhez az összes érintett szervtől. 

A vizsgálatnak a harmadik fázisa lesz majd, amit ’17 januártól fogunk 
tudni megkezdeni, amikor már az előakkreditáció megvan, tehát az 
úgynevezett utánkövetés, illetve a végleges akkreditációs vizsgálatok 
megkezdése. Mi úgy tervezzük, hogy a végleges akkreditációt a rendszerre ’17 
januárban fogjuk tudni elkezdeni és nagyjából az év vége felé fogja tudni az 
illetékes hatóság megadni a végleges akkreditációt. 

Ami fontos: a költségeket már el fogjuk tudni számolni akkor is, hogyha 
az előakkreditációs jelentés a rendelkezésünkre áll, illetve az 
előakkreditációnak megfelel az új működési rendszer. Én nagyjából ennyit 
kívántam elmondani. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úrnak és az államtitkároknak a 

tájékoztatást az elmúlt egy évről és az ellenőrző albizottság által már előre 
jelzett témakörrel kapcsolatosan. Időközben megérkezett két olyan 
képviselőtársunk, akik nem a bizottság tagjai, itt Jakab István parlamenti 
alelnök úrra gondolok és Gőgös Zoltán képviselőtársunkra. Gondolom, azért 
érkeztek, hogy esetleg részt szeretnének venni a vitában, ezért ezt 
megelőlegezve, a bizottság tagjainak a döntése kell ahhoz, hogy nem bizottsági 
tag tárgyalási joggal részt vehessen a vitában. 

Ezért most én ezt kezdeményezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
két jelzett képviselőtársunk részt vehessen a vitában, az kézfeltartással ezt 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú ebben a döntésünk. 

Most érkeztünk oda, amit már említettem is, hogy a Miniszterelnökség 
beszámolója után a képviselőtársaimnak adódik a lehetőség kérdés, észrevétel 
megtételére. Elsőként Harangozó Gábor alelnök úrnak adok szót. 

Kérdések, hozzászólások 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Miniszter Úr! 
Képviselőtársak! Először is szeretném megköszönni mindannyiuknak a 
beszámolóját és az információkat, amiket itt elmondtak. Ha megengedik, nem 
fogok mindenre kitérni, hiszen elég sokan vagyunk, és nyilván a többi 
képviselőtársam is szeretne majd kérdéseket feltenni, úgyhogy csak néhány 
dologra koncentrálnék.  

Kis Miklós Zsolt államtitkár úr azt mondta, hogy 2016 a pályázatok éve 
lesz, és gyakorlatilag egy sikerjelentést hallhattunk a részéről. Ezzel 
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kapcsolatban szeretném felhívni a tisztelt kollégák és a közvélemény figyelmét 
is arra, hogy a 2014-es fejlesztési ciklus harmadik évének a végén tartunk, 
amikor is még egyáltalán nem volt kifizetés, és az idei évben nem is lesz 
kifizetés. A korábbi fejlesztési ciklushoz viszonyítva ez nem egy előrelépés, 
hanem egy visszalépés, tisztelt államtitkár úr, gyakorlatilag a jövő évben 
ennek a ciklusnak a félidei felülvizsgálata kezdődik meg, ahol már a 
tapasztalatok alapján kellene tervezni, meg kellene kezdeni tervezni a 
következő időszakot.  

Ami a népszerű pályázatokat illeti, beszélt róla az államtitkár úr is, hogy 
az állattenyésztésben mennyire nagy volt a túljelentkezés. Annak idején, 
amikor a területalapú támogatásoknál önök azt a döntést hozták meg – 
nagyon helyesen, abban még nem volt vitánk –, hogy gyakorlatilag a nagyobb 
és hatékonyabb szereplőktől a támogatásokat át kell csoportosítani a kisebb 
szereplők felé, tehát a kisebb, közepes gazdálkodók irányába, önök akkor nem 
azt a verziót választották, amiben a foglalkoztatást valamilyen szinten 
elismerő támogatási lehetőséget lehetett volna megvalósítani, tehát hogy 
amennyit foglalkoztatnak ezek a mezőgazdasági szereplők, azt a területalapú 
támogatás kiszámításánál be lehetne tudni. Ekkor mi felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy az állattenyésztés, amely nagy foglalkoztatási igénnyel bír, nagyon 
sok támogatástól fog így elesni, és akkor önök, azért, hogy kompenzálva 
legyenek az állattenyésztők, egy kormányhatározatot is hoztak arról, hogy ők 
majd kompenzálva lesznek. Ezzel szemben az előző fejlesztési időszakban 280 
milliárd forint állt rendelkezésre az állattenyésztés fejlesztésére, ebben a 
ciklusban csak 70 milliárd forint, és az élet azt igazolja, hogy ez igencsak alul 
lett tervezve, hiszen most, ebben az időszakban, amikor önök megnyitották ezt 
a pályázati lehetőséget, akkor 200 milliárdnyi támogatásra nyújtottak be 
igényt. Javaslom, hogy gondolják végig, hogy van-e lehetőség arra, hogy a 
következő időszakban ezt a keretet még valamilyen módon növeljék.  

Ami a miniszter úr beszámolóját illeti, beszéltek arról, hogy a jövőben 
mit terveznek, és ez nagyon fontos, de most zárult le a „Földet a gazdáknak!” 
program, amivel kapcsolatban csak néhány mondatot említett meg a 
miniszter úr. Én szeretném ideidézni, hogy az előző éves meghallgatásán, 
tavaly decemberben ön mit mondott ebben az ügyben, szó szerint idézem: „Én 
abszolút megnyerhető vagyok annak a támogatására is, képviselő úr, hogy ami 
állami föld nem került értékesítésre, és ami állami föld megmaradt, azt 
szociális szövetkezetek, önkormányzati, szociális vállalkozások számára bérleti 
jogviszony alapján próbáljuk rendelkezésre bocsátani. Azt tudom mondani a 
képviselő úrnak, mindjárt elmondja Kis Miklós, hogy ő a vidékfejlesztési 
programon belül is kialakított egy támogatási lábat ennek a programnak az 
érdekében, tehát még a támogatást is hozzá tudjuk tenni.”. Én akkor ezt nagy 
örömmel hallottam, most azt is tudjuk, hogy a program lezárultával több mint 
200 ezer hektár maradt meg. Szeretném, hogyha a miniszter úr és az 
államtitkár úr tudnának tájékoztatást adni arról, hogy akkor milyen bérleti 
program fog megindulni ezen szociális vállalkozásoknak, önkormányzati 
szociális gazdaság fejlesztésére irányuló vállalkozásoknak az elindítására, 
illetve hogy a fejlesztési támogatásokból – miután tudjuk, hogy lehetőség van 
arra, hogy 105 százalékban nyújtsunk beruházási támogatást, tehát 100 
százalék beruházási támogatást, 5 százalék működési támogatást –, ezek 
kifejezetten mikor fognak társulni, mikor jelennek meg ezek a kiírások, és 
mikor társulnak ezekhez a szociális gazdasági programokhoz. Illetve atipikus 
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foglalkoztatási támogatások, amelyek szintén nyújthatók ahhoz, hogy ezek 
életképesek legyenek, mikor fognak megjelenni? 

Miután ettől a ciklustól fogva lehetőség van arra, hogy ne csak a 
vidékfejlesztési támogatásokat kezeljük külön, hanem egy komplex 
megközelítésben komplex programokat írjunk ki – annak idején, amikor a 
Miniszterelnökséghez került ez a támogatási jogcím, akkor én kifejezetten 
örömömet fejeztem ki, hogy talán így akkor ez a koordinált működés jobban 
meg fog valósulni –, ennek kapcsán szeretném kérdezni, mert itt kifejezetten 
csak a vidékfejlesztési pénzek felhasználásáról volt szó, talán azért, mert a 
Mezőgazdasági bizottságban vagyunk, de akkor szeretném ezt a kérdést egy 
kicsit jobban kinyitni. Itt arról beszélt a miniszter úr is, hogy átláthatóság, 
szabályosság, célszerűség szükséges a felhasználásnál. Vidéken a helyi 
gazdaság kialakításában azt láttuk, hogy volt már felcsúti kisvasút megépítése. 
Én azt kérdezném, hogy ennél talán célszerűbb és komplexebb módon hogyan 
fogják bevonni a többi alap támogatását, különös tekintettel arra, hogy a vidék 
életében a mezőgazdaság mellett komoly bevételi lehetőséget nyújtana a helyi 
energetikai megoldások támogatása, ezek létrehozásának a támogatása, vagy 
mondjuk arra a jelenségre, ami az utóbbi időben megjelent, hogy olyan 
módon romlanak sok helyen az elmaradott térségekben a vidéki emberek 
életkörülményei, hogy egyre inkább hepatitis B és C vírus járványok kezdenek 
kialakulni egyes területeken, illetve az egészségügyi hozzáférés is jelentősen 
romlik, kisebb kórházak leépítése folyik. Megemlíteném itt például a marcali 
kórháznak a leépítését, ahonnan például Kaposvárra kell bejutniuk az 
embereknek a korábban elérhető szolgáltatásokért, egészségügyi 
szolgáltatásokért, ami gyakorlatilag egy háromórás utazást jelent az ott 
élőknek. Szóval hogy ezekre milyen komplex fejlesztési elképzeléseik vannak, 
amelyekkel valóban javítani lehetne a vidéken élő emberek életszínvonalát?  

És akkor hagynék másoknak is időt, úgyhogy legutoljára még egy 
idézetre kérdeznék rá a tavalyi meghallgatásból, szintén a „Földet a 
gazdáknak!” programmal kapcsolatban, amikor is a miniszter úr azt mondta, 
hogy: „Magyarországon nagyon szigorú feltételei vannak annak, hogy valaki 
földműves legyen, ahhoz valóban köze kell legyen a mezőgazdasághoz, ha nem 
is száz százalékban abból származik a jövedelme, de mégiscsak 
élethivatásszerűen nagyrészt mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia, 
vagy nagy bevételt kell előállítania az adott jövedelmen belül. … Biztos van 
közte tíz, aki nem élethivatásszerűen folytat földműves tevékenységet, és 
benne van a regisztrációban, de ahogy ezeket az embereket én elnézem az 
ország bármely pontján – a helyi sajtó mindenhol készít felvételeket –, nézzék 
meg ezeknek az embereknek az arcát, vagy menjenek oda, és nézzék meg a 
kezüket! Nézzék meg a kezét!”. Miniszter úr, megkérhetném, hogy legyen 
szíves a kamerák felé megmutatni a kezét? Hiszen ön is vásárolt ilyen 
földeket. (Farkas Sándor: Na!) Köszönöm szépen, elnök úr. (Farkas Sándor: 
Na, na, na! Ez nagyon gusztustalan volt! Ez nagyon gusztustalan volt!) 

 
ELNÖK: Érzelmekkel tarkított szokott lenni mindig a miniszteri 

meghallgatás, ki-ki a maga jelleme és habitusa szerint szokott megszólalni – 
ebből most is érzékelhettünk egyet.  

Kérdezem, hogy a továbbiakban ki szeretne megszólalni. 
(Jelentkezések.) Kormánypárti képviselőt nem látok, ezért továbbra is az 
ellenzéki képviselőknek, Magyar Zoltánnak… (Győrffy Balázs jelzésére:) 
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Bocsánat, ha látok, akkor neki kell hogy szót adjak. Parancsolj, 
képviselőtársam, Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy gyors hozzászólást 

szeretnék tenni. Köszönöm szépen a beszámolót mind a miniszter úrnak, 
mind az államtitkár kollégáknak. Azt gondolom, hogy a vidékfejlesztési 
program jelentősége óriási, hisz a vidék akkor tud sikeres lenni, hogyha a 
mezőgazdaság is sikeres, és a vidékfejlesztési programnak a vidékre gyakorolt 
hatása jelentős, ezt mindannyian tudjuk. A magyar mezőgazdaságnak a 
versenyképessége tud hova fejlődni, és ezek a források alapvetően 
meghatározzák ezt a pályát. Döbbenetes az a statisztikai adat, miszerint 
hogyha a magyar agrárium profitjából kivonjuk a közös agrárpolitikából 
befolyó forrásokat, akkor egy negatív számot kapunk, ami, azt gondolom, fel 
kell készítsen bennünket arra, hogy nagyon sok feladat áll előttünk, hogyha ne 
adja isten bekövetkezik egy olyan változás, ami a közös agrárpolitika utáni 
időszakot vetíti elénk.  

Bár rövid távon, azt gondolom, hogy erre nem számíthatunk, hiszen a 
KAP egyik legnagyobb ellenzője, Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból. 
Azt gondolom, hogy ez több fontos megvilágítandó kérdést is kell hogy az 
asztalunkra tegyen, ilyen például az agrárképzés fontossága, ez kulcspozíció, 
azt gondolom, hiszen ha itt a versenyképességet nézzük, ennek az egyik 
meghatározó és jelentős része a szaktudás, a jól képzett gazdálkodói réteg, 
hiszen innovációra fogékony generációk kellenek ahhoz, hogy ezeket a 
rohamléptű fejlesztéseket be tudjuk építeni a napi gazdálkodói gyakorlatba. 

Nagyon egyet tudok érteni azzal, hogy az adózás kérdése az asztalra kell 
kerüljön. Miniszter úr megnyilvánulásától függetlenül egy munkacsoport 
nálunk is dolgozik ezen a kérdésen, hiszen ezek olyan tényezők, amelyek 
egyébként újragondolásra késztetik az embert sok szempontból is, vajon 
szükség van-e arra, hogy egy családi gazdaságot öt-hat darabra szabdaljunk, 
csak azért, mert a bürokratikus helyzet és az adózási környezet erre késztet 
bennünket, miközben a papírgyártás helyett értelmes feladatokkal is tudnánk 
foglalkozni. 

Ez több, mint adózási kérdés, azt gondolom, hogy ez a 
bürokráciacsökkentés irányába is hathat. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Én is szeretném megköszönni a beszámolókat, sok érdekes gondolat 
hangzott el, amelyek közül jó néhány számomra is új volt. 

Felteszek esetleg olyan kérdéseket is, amiben lehet, hogy 
minisztertársa, Fazekas úr kompetensebb lenne, de az a tapasztalatom, hogy 
sokszor a Miniszterelnökségtől jobban tájékozott válaszokat kapunk ezekben a 
kérdésekben is, úgyhogy előre elnézést kérek, ha lesz ilyen. 

Nem hangzott el, de roppant mód érdekelne, hogy az a 
kötelezettségszegési eljárás, ami a földforgalmi törvényünkkel szemben 
jelenleg is zajlik, hogy azzal kapcsolatban van-e valami újabb információ, mert 
mindannyian tudjuk, hogy ez komoly hatással lehet itt a jövőre nézve.  

Szintén érdeklődnék, hogy az a nagyságrendileg 270 milliárd forint, 
ami befolyt vagy be fog folyni itt a földprivatizációval összefüggésben, annak 
az elköltéséről, hogy mégis a magyar állam miként és milyen célokra fordítsa, 
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azzal kapcsolatban miniszter úrnak volt-e kifejtett lobbitevékenysége a 
kormányülésen, mert az jól látható, hogy Fazekas miniszter úrnak nem volt, 
és mégiscsak önök ketten azok, akik úgy gondolom, leginkább ki kellett volna, 
hogy álljanak annak érdekében, hogy a magyar vidék céljaira és a 
mezőgazdaság céljaira legyen elköltve ez az összeg, ha már egyszer 
gyakorlatilag onnan vonták ki ezt a forrást. Úgyhogy érdeklődnék, hogy volt-e 
ilyen lobbitevékenység, és ha nem volt, miért nem volt, ha pedig volt, akkor 
mégis milyen érvek alapján vérzett ez el, mert ezt rendkívül aggályosnak 
tekintjük. 

Érdeklődnék, hogy a következő európai uniós fejlesztési ciklussal 
kapcsolatban több gondolat elhangzott már itt ma is, de rendkívül komoly 
aggodalom van a gazdálkodók részéről, hogy megmarad-e vagy milyen 
formában marad meg az a visszaosztási rendszer, amit jelenleg 
megismerhettek, és hogy mikor tudunk megnyugtató válaszokat adni 
számukra. Ez szerintem kormánypárti képviselőtársaimnál is naponta 
felmerülő kérdés. 

Az AKG-val kapcsolatos problémánál én azt érzem igazából a 
legsúlyosabbnak, amilyen eljárás körüllengte ezt az egész történetet. Tehát az 
érintettek, akik 10-15 éve AKG-ban dolgoztak és itt most hangsúlyozom: nem 
a nagy gazdaságokról beszélek, hanem a kis és közepes vesztesekről, őket azért 
ez villámcsapásként érte és talán ez volt a legrosszabb ebben a dologban. Egy 
bocsánatkérést minimum megérdemelnének, illetve a jövőre vonatkozóan 
biztosítékokat, hogy valamiféle korábbi jelzés már legyen az irányukba, 
hogyha ilyen jellegű politikai döntések születnek majd a jövőben, aminek ők a 
vesztesei. 

Két ágazatot szeretnék még megemlíteni, melyeknek a többletforrás 
pályázatok útján be volt ígérve, illetve egyéb segítségnyújtás útján, de most 
ezekről nem hallhattunk, az egyik a tógazdaságoknak az ügye, a másik pedig a 
tejágazaté, ahol a nemzetközi környezet némiképp javult az elmúlt 
hónapokban, de ez sajnos, idehaza még nem nagyon gyűrűzött be. Erre 
vonatkozóan a Miniszterelnökségnek vannak-e tervei, hogy ezt miként lehetne 
sürgetni, illetve az ő érdekükben miként tudna hatékonyan fellépni? 

A kis- és közepes gazdaságok támogatását a nagyokkal szemben már 
több alkalommal hallhattuk, ez most már jó pár éves szlogen. A 
földprivatizációban én viszont pont az ellenkezőjét látom megerősítve, és 
tényleg nem újrakezdve azt az ideológiai vitát, ami a Jobbik és a 
kormánypártok között ebben fennáll, azaz mi továbbra is azt állítjuk, hogy ezt 
a földterületet meg kellett volna hagyni nemzeti tulajdonban. De ezt nem 
újranyitva, azért én a számokat megvizsgálva is furcsának látom miniszter úr 
kijelentéseit, hiszen aki több százmillió forintot tud költeni termőföldre, jó 
néhány ilyen van, ha csak az első 50 nyertest nézzük meg, mondjuk most 
hektárra vetítve mondom, akkor az semmiképpen nem nevezhető szerintem 
annak a 20 százaléknak, akit segíteni kellett volna állami földhöz juttatással. 
Ha már egyszer úgy döntöttek, hogy privatizálják a területeket és folytatják az 
elődeik, az előző kormányok rossz szokásait, akkor legalább felkészülhettek 
volna, ezeket a területeket nyilván a szakmai szempontok betartásával fel 
lehetett volna darabolni úgy, hogy sokkal több gazdaság, valóban helyben élő 
családi gazdaság jusson hozzá ezekhez a területekhez. Nem számíthat bele, 
nem hiszem el, hogy itt bármelyikőjük komolyan gondolja azt, hogy aki több, 
akár milliárd forint fölötti összeget tud költeni termőföldre, az valóban abba a 
20 százalékba, pontosabban abba a 80 százalékba tartozna, akit segíteni kell, 
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hanem inkább kifejezetten abba a 20-ba, akik állítólag most majd 
megszorításokkal kellett volna, hogy szembesüljenek. 

Érdeklődnék, hogy miniszter úrnak mi a személyes véleménye, mert 
erről még nem hallhattunk soha választ, bár többször megkérdeztük már, 
hogy miként lehetséges az a pálfordulás, hogy két évvel ezelőtt még miniszter 
úr is és a teljes kormány úgy ítélte meg, hogy az állami földek hasznosításának 
a legjobb módja a hosszú távú bérbeadás. Majd hirtelen valami, általunk nem 
várt történés átkapcsolt egy gombot a kormány agyában, és onnantól kezdve 
egyik napról a másikra, hirtelen a privatizáció vált a legtökéletesebb módjává 
az állami földek hasznosításának. Ez azért lássuk be, felvet némi aggályt, és 
mielőtt azzal jönne miniszter úr vagy valamelyik államtitkár úr, amivel az 
előző vitában Bitay államtitkár úr, hogy az elővásárlási joggal ne lennék 
tisztában, természetesen nem azt állítom, hogy a bérlők elővásárlási jogot 
szereztek, de azt állítom, hogy komolyan irányítottá vált sok esetben a 
privatizáció azáltal, hogy tartós bérletbe kerültek korábban ezek a területek. 

Illetve még talán azt érdemes megemlíteni, hogy a munkahelyteremtés, 
a vidéki minőségi munkahelyteremtés feltétele vagy az elvártsága nem 
kellőképpen jelenik meg sem a pályázatok tekintetében, a földprivatizációval 
kapcsolatban meg egyáltalán nem jelent meg, ezt nagyon szomorúan 
tapasztaljuk, mert azt hiszem, hogy ez egy fontos mérőszáma lehetett volna 
annak, hogy őszinték a szándékok és valóban a közjó szempontjai szerint 
cselekednek. Ennél hitelesebb mérőszámot nem nagyon lehetett volna itt 
felállítani. És arról már nem is beszélek, ezzel kapcsolatban miniszter úrral 
volt beszélgetésünk is, hogy az önkormányzatok jelenlegi és későbbi 
földigényét így nagyon nehéz lesz kielégíteni, jó néhány olyan életképes 
projektet láttunk és remélhetőleg a jövőben is látunk, amelyek elindításához 
nagyon nagy segítség lenne az önkormányzatok számára, hogyha az államtól 
tudnának tartós bérbe vagy akár örökbe, teszem azt meg tudnák vásárolni az 
adott földterületet. Jó néhány olyan beruházás, mintaprojekt működik, ami 
valódi minőségi munkahelyet képes ezáltal létrehozni. Nem értem, hogy miért 
kellett ezeket a területeket is privatizálni és kivonni az állami döntéshozatal 
lehetősége alól. Röviden ezekre szeretnék választ kapni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Farkas Sándornak adok szót. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Hölgyek és Urak! Egy 
nagyon rövid gondolatban szeretnék reagálni az elhangzottak egy mondatára, 
azt hiszem, miniszter úr volt az, aki elmondta azt a gondolatot, hogy 
hatékonysági mutatókban kevésbé érződik az a befektetett eszköz, az a 
fantasztikus összeg, ami az agrárágazatba befektetésre vagy támogatási 
jogcímen került. 

Ezt én maximálisan elfogadom és tapasztalom is, mert hogyha 
visszanézzük az elmúlt évek vagy évtizedek – nyugodtan mondhatnám – 
különböző termésátlagait, hozamait, produktumait, akkor bizony, azt látjuk, 
hogy olyan túl sok előrelépés az elmúlt évtizedekben sajnos, nem volt, holott 
ugyanakkor látjuk, hogy óriási pénzeszközök kerültek befektetésre az 
ágazatba. 

Mi ennek az oka? Hogyan, miért történhetett ez meg? Én egy dologra 
szeretném felhívni ebben a figyelmet – és biztos, hogy nagyon sok haragot 
fogok most kiváltani, ha nem is a teremben, de az országban, vállalva –, a 
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szakmai képzésre, hogy az a szakmai képzés, amit mi szakmai képzésnek 
nevezünk, a szakmai felkészülés, kezdve a biológia órától, a tanórára 
gondolok, a biológia órától egész az egyetemi diploma vagy a szakdiploma 
megszerzéséig történő agrároktatásnak a hiányosságára szeretném felhívni a 
figyelmet. Azért is merem ezt mondani, mert látom, tapasztalom, hogy azok 
közül a fiatalok közül, akik kikerülnek, és különböző címeken jutnak 
diplomához, hány akar konkrétan az agráriumban elhelyezkedni? A töredéke. 
Éppen ezért a felelősségünk az, hogy ha ilyen összegekkel támogatjuk az 
agrárágazatot, akkor ezt az ágazatot vonzóvá is kell tenni, olyanná kell tenni, 
ahova szívesen megy élethivatásszerűen vagy szakmai módon az a fiatal, akire 
majd hosszú távon számítani fogunk az elkövetkezendő 15-20-30 vagy 50 
évben. Nem látom ma ezt az oktatási hátteret, éppen ezért én nagyon örülök 
ennek a gondolatnak, és kérem a miniszter urat, hogy ebben próbáljunk 
együttműködni. És amikor Mezőhegyesről szólt mint tangazdaságról – és egy 
kicsit hazabeszélek –, a tervünk és a célunk az, hogy ebben a gazdaságban 
megvalósítsuk a szakmai alapképzéstől a tangazdaságon keresztül a 
legmodernebb technológia, innovációs folyamatoknak a megismertetését, 
megismerését, ami nélkül nincs XXI. századi mezőgazdaság, amikor a 
legújabb technikák, technológiák itt vannak, és nem tudjuk azokat 
kihasználni. Éppen ezért ebben, úgy gondolom, egy fontos szerepünk lehet az 
elkövetkezendő években, hogy ezek a befektetett eszközök minél 
hatékonyabban érvényesüljenek az agrárágazatban. Köszönöm szépen.  

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

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Először is mivel a Mezőgazdasági bizottság 
Ellenőrző albizottságába is vártuk volna a miniszter urat, de jogtechnikailag 
úgy próbáltuk ezt a dolgot megoldani, hogy akkor a mezőgazdasági 
főbizottságunk napirendi pontjára vesszük a meghallgatást, értelemszerűen az 
első szavam a köszöneté kell legyen: köszönöm a miniszter úrnak azt, hogy 
személyesen fontosnak tartotta volna azt is, hogy az Ellenőrző albizottság 
ülésére is eljöjjön, azt meg külön köszönöm – hogyha fogalmazhatok így, és 
nem pejoratívan –, hogy az államtitkárok teljes hadával felvértezve jött el a 
bizottsági ülésünkre.  

Ellenzéki képviselőtől talán furcsa lesz, én először is egy dicsérő 
mondatot szeretnék mondani. Kis Miklós Zsolt államtitkár úr említette, hogy 
a hiánypótlási felhívások nagy részével sikerült – mondjuk úgy, hogy: – 
kiküszöbölni azt, hogy nagyon-nagyon sok gazdának vagy pályázónak 
sikertelen pályázatokat kelljen benyújtania. Én azt gondolom, hogy ez egy 
előremutató dolog, és azt gondolom, hogy ez a normális vagy ez a helyes 
eljárás az MVH részéről. És itt a dicséretnek körülbelül a végére is értem 
volna, bár jóllehet Mezőhegyessel kapcsolatosan említette a miniszter úr, hogy 
– mondjuk úgy: – a mi jelzésünkre is, de értelemszerűen azért a kormányzati 
szándék is az volt, hogy maradjon állami kézben, de azt gondolom, hogy erről 
majd Gőgös képviselőtársam biztosan fog mondani néhány mondatot, hiszen 
ő a jeles vivője ennek az ügynek. Mindenesetre, ahogy említettem, a dicséretek 
végére érve ezzel néhány konkrét, nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni.  

Kis Miklós Zsolt államtitkár úrtól kérdezném, és – ahogy mondtam – 
teljesen konkrétan szeretném megemlíteni, tőlem is többen kérdezik 
különböző fórumokon, hogy a fiatal gazdák idei kiírása mikor várható. Én azt 
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mondtam nekik, hogy valószínűleg november-decemberben, de hogyha erről 
tudna nekem mondani valamit, ami pontosabban behatárolja ezt, azt 
megköszönném az államtitkár úrnak. Illetőleg ehhez kapcsolódik az az 
úgynevezett diverzifikáció, ahogy maguk között hívják a pályázók, amely a 
fiatal gazdák több lábon állására vonatkozó pályázatokat jelenti, hogy ezzel 
kapcsolatosan most, jelenleg pontosan milyen stádiumban vagyunk, illetőleg 
mi várható a nagyon közeli jövőben?  

Illetőleg érintőlegesen érintette Harangozó képviselőtársam, szerintem 
a vidékfejlesztésnek vagy a vidéki élet jobbá tételének egy jelentős 
könnyebbséget tudna adni, hogyha a falusi vagy kistelepülési épületek 
kapcsán épületenergetikai fejlesztési korszerűsítéseket be tudnánk hozni. 
Többen is említették már azt tavalyi tapasztalat alapján is, hogy osztanak 
ugyan tűzifát, azonban sokszor olyan házba, ahol alig van ablak, illetőleg a 
szigetelés minimális. Ezért azt gondolom, hogy talán ha erről a miniszter úr 
tudna két mondatot mondani, hogy van-e ilyen kormányzati szándék, akkor 
azt megköszönném.  

A mezőgazdasági ellenőrző albizottság kapcsán az MVH átalakítása 
kapcsán szerettük volna, hogyha a miniszter úr személyesen tudta volna 
tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy milyen irányba megyünk. Vitályos 
államtitkár asszony – mondjuk úgy: – a technikai részleteit pontosan és 
gyakorlatilag kronológiai sorrendben felfestette, hogy mi és hogyan alakulna, 
azonban a mi aggályaink nem a technikai részletekben rejlenek. Azt 
gondoljuk, hogy az MVH megszüntetésével, és azzal, hogy a kifizetéseket az 
államkincstárakhoz, illetőleg azok megyei szervéhez kívánják áttelepíteni, 
ezzel a gazdatársadalom veszélybe kerül, hiszen a kifizetések kerülhetnének 
veszélybe, mert mi azt előfeltételezzük, azt gondoljuk, hogy ez a bizonyos 
akkreditáció, amit ilyen bűvös szóként emlegetünk, az, ha a kormányzati 
propagandához kapcsolódnék, akkor azt mondanám, hogy a brüsszeli 
bürokrácia által veszélyben van, de inkább úgy fogalmaznék, hogy az uniós 
döntéshozatali mechanizmusban ez a bizonyos akkreditáció, ami nagyon 
fontos ahhoz, hogy a kifizetéseket végig lehessen vinni, azt gondolom, hogy ha 
valamilyen veszélyben lehet, akkor kifejezetten felelőtlen magatartás lenne az, 
hogyha a kormány ezzel a gazdák kifizetéseit veszélyeztetné. Éppen ezért tehát 
a mi aggályunk nem a technikai részletekben rejlik, hanem sokkal inkább 
abban, hogy hogyan fogja azt az Európai Unió elfogadni részünkről és 
irányunkból, hogy át akarjuk alakítani az eddig működő, szerintem hellyel-
közzel most már jobban vagy megfelelően működő kifizetési 
mechanizmusokat.  

És ha egy picit politizálunk is, akkor az akkreditáció és az MVH 
átalakításának a kérdése ebben az évben már többször felmerült, volt, amikor 
ezt a Lázár és Fazekas miniszter urak közötti hatalmi villongásként próbálták 
beállítani. Én nem azt gondolom, hogy ez hatalmi villongás lenne, azt viszont 
gondolom, hogy valóban megnyugtató módon kell ezt a dolgot rendezni. 
Hiszen ha most belevág ebbe a kormány, és a végkimenetele bizonytalan, vagy 
legalábbis a kormány szándékozik valamit elérni, de ez a cél veszélybe 
kerülhetne, akkor, én azt gondolom, ebbe nem lenne szabad belevágni.  

Végül pedig egy felvetést engedjenek meg nekem! Magyar alelnök úr 
említette, hogy durván 270 milliárd forint folyt be a földeladásokból – 
mondjuk úgy, hogy: – az államkasszába, azonban ennek a nagy része, vagyis a 
jelentős része hitelként jelent meg. Én azt gondolom, hogy ha – isten ne adja! 
– azok, akik földet vásároltak, valami ok folytán arra kényszerülnének, hogy 
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azt a felvett hitelt vissza kell fizetniük, akkor viszont gyakorlatilag készfizető 
kezesként a magyar állam állna mögöttük. Éppen ezért azt gondolom, akkor 
lenne felelős a magyar kormány, akkor gondolkodna felelősen, hogyha ezt a 
durván 270 milliárd forintos bevételt, amiből majdnem 200 milliárd forintnyi 
a hitel, tehát azt a durván 200 milliárd forintot meg mondjuk a jövő évi 
költségvetésben a tartalékokba helyezné el, hiszen hogyha… Nem gondolom, 
hogy tömegével lenne bedőlés a földvásárlók részéről, de azt gondolom, hogy 
ezen bizony érdemes lenne elgondolkodni. Ez egy felvetésként jelent meg 
egyébként a gondolatmenetemben.  

Köszönöm szépen, remélem, hogy példásan rövid voltam, elnök úr. 
(Lázár János: Igen, köszönjük!) 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kónya Péternek adok szót.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdést 

szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy Magyarországon a természeti 
katasztrófák sorában élen jár a jégeső okozta kár Magyarországon, és 
szakemberek számítása szerint 1,2 milliárd forintból országosan ki lehetne 
terjeszteni a jégkárelhárítási rendszer kiépítését. Kis Miklós Zsolt államtitkár 
úr az év folyamán többször is nyilatkozott e tekintetben, hogy vannak ilyen 
jellegű céljaik vagy célkitűzéseik a vidékfejlesztési program keretén belül. 
Szeretnék érdeklődni, hogy hogyan áll ez, és hogy még ebben a kormányzati 
ciklusban ez megvalósítható-e.  

A másik kérdésem, hogy a fennmaradt vidékfejlesztési támogatási 
összegekből, európai uniós támogatásokból milyen arányban tervezik a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipar támogatását, illetve annak a 
fejlesztését, hiszen ez rendkívül elmaradott Magyarországon, és ahhoz, hogy 
valóban értéket tudjunk teremteni, ne csak nyersanyagot tudjunk termelni 
Magyarországon, fontos lenne ennek a fejlesztése. Milyen arányban tervezik 
ennek a bővítését? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adok szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Farkas Sanyi jelezte ezt a 

képzés ügyet. Úgy gondolom, ezen a hatékonyságon rettentő sokat segít ez a 
rettentő sok aranykalászos gazda, akit így kreáltak, és ez nekem a 
vesszőparipám, hogy nem lehet aranyszikés sebészekhez aláfeküdni. Tehát 
ezen lassan el kellene gondolkodni, hogy ez hová vezet. Pontosan oda vezet, 
hogy olyan pénzszórás vagy olyan fölösleges költés lesz, aminek semmi teteje. 

Még az a szerencse, hogy ennek egy része hozzá nem nyúl soha a 
rendszerhez, mert azért leginkább csak stróman vagy pedig jó nagy 
pénzember, akinek muszáj volt ilyen végzettséget szereznie. És ha miniszter úr 
is elárulná, hogy hogyan lett földműves, akkor nem lennének ezek a kérdések. 
Nem tudom, miért nem mondja meg, hogy milyen jogcímen vett földet. 
Szerintem ezen hamar túl lehetne esni. 

Viszont én majd átadnék egy összegyűjtött problémát, amit részben az 
árverések, részben a földtörvény végrehajtása kapcsán jogászok szedtek össze, 
én ezt már odaadtam az FM-nek és odaadtam a Kamara elnökének is. 
Miniszter úr, azért nincsen jogorvoslat például az elővásárlási jogosultságra, 
mert nem tudják az érintettek, hogy nem ők a nyertesek. Tehát úgy lettek 
bejegyezve a földek, hogy akinek elővásárlási joga lenne, azt nem értesítette ki 
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az NFA, hogy miért nem ő nyert. Úgyhogy várják az értesítést, körülbelül 
nagyjából erről szól ez az egész, és ez egy óriási baj, ugyanis nekem azt írta 
vissza Fazekas miniszter úr, hogy csak az nem élhetett az elővásárlási jogával, 
aki a településen helyben lakó, aki rossz nyilatkozatot tett. Én nem hiszem, 
hogy az összes ügyvéd meghülyült vidéken, ezt én nem hiszem. Itt előkerült, 
hogy nincs magyar, itt mutatok én olyat, Balázs, amin rajta van, hogy magyar, 
és őt is elutasították. 

Egy nyúlfarknyi levél érkezett arra a kérdésre – miután én kaptam egy 
miniszteri választ – az NFA-tól, hogy nem előzte meg az embert. Na, de miért 
nem előzte meg az embert? Meg kellett volna, hogy előzze a 60 kilométerre 
lakó embert, és én állítom, hogy ebből tömegesen lesznek jogorvoslatok, csak 
még nem ért oda a dolog, mert a legtöbben nem tudják. Tehát én ezért 
mondtam, hogy egyelőre nincs. 

A másik egy friss hír, hogy ma semmisített meg az Alkotmánybíróság 
megint egy passzust a földtörvényből. Ez a passzus pontosan a jogorvoslat 
hiánya volt a helyi önkormányzatok döntésével kapcsolatban. Én úgy 
gondolom, hogy ebből lesz még baj, nem ebből, hanem van ebből még nagyon 
sok ilyen, és láttuk, hogy a Fővárosi Törvényszék is eljutott oda, hogy több 
ponton is megtámadta magát a földtörvényt, illetve azokat a jogszabályokat, 
aminek alapján lebonyolódtak a földárverések. Ennek nem tudom, hogy mi az 
oka. 

Ennek az egyik legdurvább pontja az volt, hogy az ENSZ 
korrupcióellenes egyezményével ütközik a dolog. Én ezen nem csodálkozom, 
és szerintem miniszter úr se csodálkozhat, hogyha elolvasta a KEHI-jelentést 
például, amit a Hortobágyról írtak, aminek nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa. 
Mindenesetre én most arra hivatkozva, pénteken adtam a legfőbb ügyész 
úrnak egy feljelentést természet- és környezetkárosítás, hűtlen és hanyag 
kezelés ügyben. Ha már nem tette meg a KEHI, akkor úgy gondolom, hogy ezt 
valakinek meg kell tennie, ugyanis azon a területen érdemben legeltetés 
három éve nem folyik, és én úgy gondolom, hogy a Hortobágy az ennél többre 
való, és azok az emberek is többre valók, akik ott elveszítették a területeiket és 
megkapták olyan fővárosi nyakkendősök – ahogyan az ottani helyiek 
fogalmaznak –, akik azóta se jártak ott, vagy ha jártak, akkor annyit mondtak 
a helyi gazdának, hogy legeltessél nyugodtan, nekem úgyis csak az uniós 
támogatás kell. 

Ez egy nagyon veszélyes pálya lesz, hogyha ez így folytatódik, mert ha 
véletlenül nem lesz uniós támogatás, akkor majd kíváncsi leszek, hogy ki, mit 
lép ebben. 

Engem nem nyugtatott meg államtitkár asszony, ugyanis miniszter úr 
azt mondta, sőt ő is mondta, hogy párhuzamosan két kifizető ügynökség nem 
lehet. Úgyhogy én nagyon biztatom az elnök urat, hogy az idén, amit lehet, 
fizessenek ki mindent. Látom, hogy van erre törekvés, hiszen el is indultak az 
előlegek, de ezt novemberig kell, tehát gondolom, ezt nem kell mondanom, 
mert utána már a normál kifizetés van. Ezt azért mondom, mert én állítom, 
hogy jövőre ebben a rendszerben egy fillér kifizetés nem lehetséges, és én ezt 
elmondtam 2011-ben is, amikor sikerült megállítani ezt a folyamatot, akkor 
megértette a kormány, hogy ezzel nem érdemes játszani, úgyhogy Jakab 
Pistának mondom, hogy készíthetik a traktorokat, de először a táblákat majd 
le kell vetetni a Kossuth térről, mert most egyelőre „Behajtani tilos!” van. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel kezdődjön a történet.  
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ELNÖK: Egy kicsit átalakult már a Kossuth tér azóta. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én nem gondolom, hogy ebből bármi is 

legyen, de azért én nem lennék ebben ennyire nyugodt. 
A másik, hogy hallgattunk a támogatásokról egy sikerjelentést. Én nem 

tartanám azt sikernek, hogy két darab jogcímnél sikerült, jó, háromnál, 
bocsánat, kis kapacitású trágyatárolók, erről most hallottam, hogy ez is 
megvan. Lehet, hogy 900 milliárd le van kötve, és lehet, hogy csak 500 volt 
annak idején időarányosan, de sokkal több volt elbírálva és akkor már volt 
kifizetés is. Most kifizetés talán, ha lesz az előlegben, AKG előleg meg 
ökoelőleg, nem tudom, lesz-e, mert akkor el lehet majd nyilván mondani, 
hogy már fizettek a következő ciklusnak a programjából is, ami kvázi, 
maradjunk annyiban, hogy inkább ilyen területalapú támogatásszerű, tehát 
nyilván nem sok köze van a rendszerhez. 

De én óriási veszélyt látok ebben, miniszter úr, és nem tudom 
elképzelni, hogy hogyan lesz egy rendszer hatékonyabb attól, ami most három 
helyen volt vagy három központtal működött, az FM, az MVH és a 
Miniszterelnökség, hogyha ez most 23 lesz a kincstárral együtt? Én ezt nem 
tudom elképzelni. Tehát egyszerűen nem látom ennek az érdemi 
kivitelezhetőségét, és azt pontosan tudom, hogy ezt mindenki hasonlóan 
gondolja, aki látta ezt a rendszert közelről. Én nem ezt csináltam volna, 
hanem az MVH szervezetébe nyúltam volna bele. Egyszer miniszter úr 
kijelentette, hogy az MVH-nál úgy indult a dolog, illetve pontosabban nem így 
mondta, hanem arra utalt, minthogyha ez a mi időnkben lett volna – persze, 
nem így volt –, hogy bűnözők kerültek az élére hirtelen, mert itt rögtön le is 
nyúltak, ahogy belépett a Fidesz a kormányba, le akartak nyúlni egy-két 
milliárdot, de csak néhány tízmillió sikerült. Ennek az ügynek most száz 
vádlottja van, amit én feljelentettem annak idején. 

Nem jól indult ez a történet, én ezt valóban látom, hiszen valakik 
vérszemet kaptak, de én azt hiszem, hogy ezt nagyon meg kellene gondolni. 

A másik, amit még felírtam, ugyancsak ebben a papírban – majd 
odaadom – arról is szó van, hogy az új földtulajdonosok, akiknek nyilván 
megígérték, hogy majd emelhetnek bérleti díjat, most ezt olyan pofátlanul 
teszik, hogy már 200 ezer forint/hektáros bérleti díjaknál tartunk. Ráadásul, 
ami azt gondolom, hogy agyrém, tehát nem normális, ráadásul azt is 
mondom, hogy ez úgy történik, hogy nem tesznek mellé szakértői véleményt, 
ugyanis van egy joghézag a jogszabályban, mert hogyha hibás a tulajdonosnak 
a papírja azzal, hogy emelni akar és nem reagál vissza a tulajdonos, akkor 
tökmindegy, hogy van-e mellette szakvélemény vagy nincs, tudomásul kell 
hogy vegye. Ha nem figyel valaki, mert arra gondol, hogy most van egy hibás 
papírja, én azzal nem foglalkozok, mert a törvény előírja, hogy szakvélemény 
kell. 

De azt már nem írja elő a törvény, hogy akkor neki nem kell ilyen 
esetben… tehát én erre nagyon felhívnám a figyelmet, mert ebből megint csak 
botrány lesz. Tehát én látom, hogy elindult egy ilyen folyamat, amit én nagyon 
nem tartok szerencsésnek. 

Mezőhegyes akkor lett volna sikertörténet, hogyha nem adták volna el 
először a földeket, vagy pontosabban nem adták volna bérbe, hanem rögtön 
meglépik ezt. (Farkas Sándor: Ha ti nem adtátok volna el, Zoli!) Bocsánat, a 
földeket mi nem adtuk el, Sanyi, legalább itt mondjál igazat. (Farkas Sándor: 
A gazdaságot ti adtátok el!) Az, hogy a gazdaság eladásra került, eladásra 
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került ezen kívül még nagyon sok, attól még tökéletes munkát végez és talán 
legalább olyan hatékonyan, mint a mezőhegyesi gazdaság, mert én azért tudok 
néhány ilyet mondani, még olyat is, aki nem mind állami gazdaság volt, vagy 
valamikor az volt, és tudok olyat is, amiben már miniszter úr tulajdonos, az is 
kiválóan működik hál’ istennek. 

Úgyhogy esetleg gondolkodhatnak rajta, hogy nem kellene-e abból is 
államit csinálni jó pénzért. (Lázár János: Szívesen! – Derültség.) Jó, 
gondolom, hogy ez nem probléma, lennének még sokan, ugyanis föld nélkül 
nem lehet dolgozni. Tehát hogyha ezt valaki nem látja, hogy lassan lejárnak a 
földbérleti szerződések és utána gyakorlatilag összeomolhat ez a rendszer, én 
úgy gondolom, hogy ezt meg kell. 

A másik: szerintem itt alapvető probléma van a kis- és középvállalkozás 
fogalmával. Én nem tudom, hogy vagy nem tudják, hogy mi a kis- és 
középvállalkozás, vagy nem akarják tudni. Magyarországon 12 ezer társas 
gazdaság van, merthogy itt arról beszélnek, hogy a társas meg a magán arány, 
abból 8 ezer bt. és kis kft., 4 ezerből még 50 van, aki nem fér bele a kkv.-ba, az 
összes többi középvállalkozás. 

Most azt nem értem, hogy ők miért ősellenségek ebben a rendszerben, 
és itt arról beszélünk, hogy nem elég hatékony a termelés, így nem is lesz. 
Tehát ha azt nem segítjük, aki most, ma állatot tart és embereket foglalkoztat, 
akkor ebből óriási probléma lesz. Tehát az egész filozófiában hiba van. Tudom 
én, hogy ebben nagyon nehéz bármi változást is elérni, de azért azok intő 
jelek, miniszter úr, hogy a tavalyi évben a bruttó termelési érték 5,7 
százalékkal csökkent, a beruházás 30 százalékkal, a mérleg szerinti eredmény 
30 százalékkal. Ez nem jó irány. 

Tehát ez nem jó irány, annak ellenére, hogy például a ’15-ös évben még 
290 milliárd uniós támogatásból ment, még az előző programból a 
rendszerbe. ’16-ban ilyen egy fillér nem lesz, tehát már most mondom, hogy ez 
az év még rosszabb lesz. Tehát ezekre figyelni kellene, nem beszélve arról, 
hogy Gábor itt tett már utalást a tejre, hogy ott tényleg nagyon-nagyon komoly 
problémák vannak. Jó, hogy kiírnak új AKG-t – én nem lennék arra azért 
olyan büszke –, most legalább belátták, hogy az állattartókkal nem lehetne ezt 
csinálni, sőt nemcsak azokkal, én a gyümölcsösöket is támogatom, hogy ebben 
legyen egy új dolog.  

Az, hogy háromszoros igény van, az persze világos, mert mindig is így 
volt, amióta világ a világ, mindenhol iszonyatos pluszpénzeket kellett rakni a 
korábbi programokba is, tehát én nem látom azt a nagy, dinamikus váltást, 
ami a rendszerekben van. Nagyjából hasonlók a programok, hasonlók a 
támogatások, annyi van, hogy majd hogy jó lesz-e az országnak az, hogy lesz 
nagyon-nagyon sok olyan élelmiszergyártó vállalkozás, amely utána két év 
múlva meg csődbe megy alapanyag hiányában, azt nem tudom, ez egy óriási 
kockázat ebben a rendszerben. Én annak drukkolok, hogy sikerüljön, de nem 
fog, nem biztos, hogy jó lesz.  

Az agrárkutatás ilyen típusú felszámolása is egy izgalmas kérdés. 
Higgye el, miniszter úr, hogy azért a szakmának szüksége van folyamatos 
háttér-információkra és folyamatos elemzésekre, és erre a Tudományos 
Akadémia nem képes. A Tudományos Akadémia nem tudja átvenni az 
Agrárgazdasági Kutatóintézet feladatkörét (Lázár János közbeszól.), mert azt 
mondta, hogy arról tárgyalnak, hogy a Tudományos Akadémiával 
összehozzák. Én nagyra tartom a tudósokat, de nem tudom, hogy tudnának-e 
egy normális elemzést betenni. (Lázár János: Én nem ezt mondtam! Az egy 
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másik anyag volt! Ezt nem mondtam, csak volt ilyen leírva!) Ja, értem. 
(Lázár János: Összekavarta!)  

Meg azt szeretném megkérdezni, hogy látta-e az 50 évre szóló, 2050-ig 
szóló élelmiszer-stratégiát, mert ha látta, akkor kíváncsi lennék, mit szól 
hozzá. (Derültség.) Mert önnek azért van valami vénája ehhez a dologhoz, de 
aki azt írta, annak nincsen (Derültség.), az teljesen nyilvánvaló. Én ennyi 
idiótaságot leírva egy helyen még nem láttam, és ez fenn van a minisztérium 
honlapján, ajánlom a figyelmébe. Jó lenne most már néhány szakemberrel 
megerősíteni azt a pályát, mert óriási nagy baj van, miniszter úr. Én elhiszem, 
hogy szeretne magához vonni mindent, hogy aztán abból majd mi sikerül, az 
más kérdés, mert azért ennek egy része nyilván azért van, mert nem bíznak 
abban, aki ezt most vezeti, de nem biztos, hogy jó az irány. Én tehát azt 
javaslom, hogy ilyen irományokat ne tegyenek fel, mert csak idegesítik a 
szakmát. Ez nem lenne jó, higgye el, hogy ez nem jó, és ez csak feszültséget 
szül.  

Engem is érdekelne, hogy az egyéb alapokból mi kerülhet a vidékre, és 
nem tudom, ha most ön lenne a…, nem mondok „vidékfejlesztési miniszter”-t, 
mert olyan nincsen, mert csak földművelésügyi van, ami nagy baj, akkor is 
támogatta volna, hogy ez a 270 milliárd forint ne maradjon a vidéken, hanem 
menjen bele a kiadáscsökkentésbe? Mert én azt gondolom, ezen azért el 
kellene gondolkodni, hogy a vidék egyetlen épkézláb vagyonát eladjuk, majd 
az abból befolyó pénzt meg belefolyatjuk egy nagy kalapba, úgy, hogy abból 
semmi nem csorog vissza, érdemben semmi nem csorog vissza. Én adnék is 
egy javaslatot: 15 százalékról 25 százalékra emeljük a hozzájárulást, és akkor 
meg tudjuk növelni a vidékfejlesztésre szánt forrásokat. Ez sokkal jobb irány, 
mint az, hogy betesszük a hiánycsökkentésbe, ami el fog tűnni egyébként, 
annak semmi hozadéka, de így legalább tartjuk az európai trendet.  

Én ezt szerettem volna elmondani, és jó munkát kívánok, miniszter úr, 
de, mondom, az MVH-val óvatosan bánjanak, mert ugyan a Pista sosem fog 
tüntetni többet valószínű (Derültség. – Lázár János: Dehogynem!), de ebből 
óriási botrány lesz, higgye el! (Lázár János: Dehogynem!) Óriási botrány lesz.  

 
LÁZÁR JÁNOS miniszter (Miniszterelnökség): Elnök úr, szeretnék 

válaszolni a kérdésekre.  
 
ELNÖK: Egy pillanat! Mindig érdeklődéssel figyelem Gőgös Zoltán 

hozzászólását, aki 2010 óta, amióta újra a polgári kormány kormányoz, és 
nem a baloldal vezeti az országot, minden megszólalásában a mezőgazdaság 
halálát jósolja meg (Gőgös Zoltán: Mert ti nem vagytok benne!), 
konkretizálja, hogy ha ez így megy tovább, ha ezen nem változtatunk, ha ezek 
az emberek maradnak továbbra is az irányítók, s a többi, s a többi, s a többi, 
néhány év múlva, jövőre itt már nincs magyar mezőgazdaság. Ezzel szemben 
épp most tárgyalta a bizottságunk a 2015. éves zárszámadást, annak az adatai 
mást mutatnak, de ha visszamegyünk, egyedül a 2013. év volt az, amikor 
sajnálatosan nem tudtunk szép adatokat produkálni; nagyon kellemetlen 
időjárási körülmények közepette voltunk akkor, sokan szakmabeliek 
emlékezhetnek erre, minden más évben az ágazat egészére elmondható volt, 
hogy komoly, soha nem látott, addig el nem ért eredményeket ért el. Még 
2015-ben is így volt, amikor 2014 egy olyan év volt, amelyre azt mondtuk, 
hogy: na, ezt többet nem tudjuk megismételni, és mégis, a kibocsátási 
értékünk még ’15-ben is magasabb lett. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem 
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voltak problémák, a tejtermelő gazdálkodóknál és egyes szereplőknél jelenleg 
is vannak problémák, de az a halált vizionáló folyamatos feltételezés, hogy itt 
valami végzetes nagy hiba történt az agrárium irányításában, az egyszerűen 
nem igaz, mert akkor 2010 óta, amióta képviselőtársam ezt vizionálja, ennek 
be kellett volna következnie. (Gőgös Zoltán közbeszól.) De nem ez következett 
be, hanem egyelőre folyamatos növekedés következett be olyan adatokkal, 
amelyek kapcsán még mi sem gondoltuk, hogy azokat esetleg már erre az 
időszakra elérjük. Tartok tőle, hogy majd Czerván György államtitkár úr, a 
második meghallgatott az FM részéről ebben vissza tud igazolni néhány 
adattal.  

Egy hozzászólót láttam még, miniszter úr, Jakab Istvánt… (Sallai. R. 
Benedek felemeli a kezét.) …, kettőt. Lehet, hogy akkor közbe kell itt 
avatkoznom, és most a miniszter úrnak adok lehetőséget a válaszadásra. 
Jakab István képviselőtársamat és Sallai R. Benedek képviselőtársamat láttam 
még szólásra jelentkezni, nekik a miniszter úr mostani válaszadása után adok 
szót.  

Válaszok, reflexiók 

Lázár János 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen az eddigi 
hozzászólásokat. Államtitkár kollégáim fognak válaszolni azokra a kérdésekre, 
amelyekre én nem válaszoltam, vagy amelyek a következő körben kerülnek 
feltételre.  

Először is a kifizetésekkel kezdeném. Megértem a kifizetésekkel 
kapcsolatos aggodalmat, de csak azt lehet kifizetni, ami ki van írva, le van 
pályáztatva, el van bírálva és kötelezettség van vállalva rá. 2015. augusztus 10-
éig, egy év alatt, azt gondolom, ez a teljesítmény egyáltalán nem rossz. 
Nyugodtan meg lehet nézni a V4-es összehasonlítást, jelen pillanatban 
Magyarország kifizetésben, kötelezettségvállalásban és 
pályázatmeghirdetésben is elöl áll, az első helyen áll. Én nem látom az okát az 
aggodalomnak, ami a kifizetéseket illeti. 2017-ben és ’18-ban le fog menni a 
kifizetési dömping. Ráadásul úgy gondolom, hogy az sem teljesen egészséges 
dolog, hogyha egy évben mondjuk 3-4 ezer milliárd forint kerül kifizetésre, 
tehát a gazdasági szerkezet szempontjából a kifizetések egy és két év alatti 
megvalósítása szerintem egészségesebb dolog. 2017-18-ban erre sor fog 
kerülni. 

Na most, a következő megjegyzés az, amely a degresszióval kapcsolatos. 
A degressziónál a kormány az állattenyésztés oldalon egy kompenzációs 
mechanizmust hozott létre évi 30 milliárd forint értékben, ez a kompenzáció 
működik is, ez jövedelemkompenzációm a jelenlegi támogatási rendszer, 
illetve fejlesztési rendszer pedig fejlesztéspolitikai elképzelés. A 
vidékfejlesztési pályázatokban szereplő pályázatok, tenderek fejlesztésekre 
vonatkoznak (Gőgös Zoltán közbeszól.), és nem, alapvetően nem 
jövedelemkompenzálásra, az állattenyésztésnek adott 30 milliárdos támogatás 
pedig jövedelemkompenzálásra vonatkozik. Ez két külön kategória (Gőgös 
Zoltán közbeszól.), és azt gondolom, hogy ha a fejlesztési ciklus egésze alatt 
nézzük, egy 200 milliárd forintos extratámogatás kimeríti a rendelkezésre álló 
keretet.  
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De hozzátennék egy megjegyzést. Több képviselőtársam is feszegeti, 
hogy több támogatás, több támogatás, több támogatás. A magyar 
állattenyésztés a legmagasabban szubvencionáltak közé tartozik az Európai 
Unió területén (Gőgös Zoltán közbeszól.), V4-átlagban messze fölötte 
vagyunk mindenkinek, és Európában is az egyik legmagasabb támogatást 
könyvelik el. Ezt Fazekas miniszter úr és jómagam Varga Mihály miniszter úr 
előterjesztésében minden egyes alkalommal meghallgatom, mondván, hogy az 
agrárium támogatása messze az európai átlag fölött van, és Magyarország él 
leginkább a rendelkezésre álló jogi keretek között a legmagasabb 
támogatással. Ezt nyugodtan megnézhetik, visszaellenőrizhetik, állandóan ezt 
a kritikát kapjuk az NGM részéről, és számon kérik azt, hogy vajon hol van 
ehhez képest a hatékonyság és a versenyképesség, hogy alakulnak a mutatók, 
hogy van az, hogy a magyar állattenyésztés teljesítőképessége és hatékonysága 
adott esetben elmarad vagy kérdéseket vet fel más, alacsonyabban 
szubvencionált térségekhez képest. Itt természetesen az éghajlati és a 
természetföldrajzi adottságokat a kritikusok nem mindig veszik figyelembe, és 
nem korrekt módon, és az állattenyésztési technológiák közötti különbségeket 
is érdemes figyelembe venni.  

Mi lesz a maradék földdel, tehát mi lesz azzal az állami 
termőföldterülettel, szántóterülettel, amely nem került értékesítésre? Én 
továbbra is támogatom ezeket az elképzeléseket, ennek most nyílik meg az 
aktualitása, amikor a törvénnyel lezárásra kerül az eddigi földértékesítés, 
most van arra lehetőség, hogy a kormány mérlegelje az összes szociális 
szövetkezet, az összes társulás, az összes önkormányzat kérését, amely eddig a 
Belügyminisztériumhoz vagy más minisztériumokhoz befutott. Itt jegyzem 
meg, hogy bár az Európai Unió az agrártámogatásokat és a közös 
agrárpolitikát teljesen külön kezeli, mégis törekszünk arra, hogy az EFOP-ban 
rendelkezésre álló forrásokat, a GINOP-ban rendelkezésre álló forrásokat és 
az agrártámogatásokat megpróbáljuk összefésülni. Ez a legnehezebb, 
intellektuálisan is ez a legnehezebb dolog, mert részben az EU-szabályozás 
ezzel teljesen ellentétes, másrészről pedig nyilvánvaló, hogy ágazati 
érdekekben rendet vágni – aki már volt kormányzó párt, és akinek van 
kormányzati tapasztalata, az ezt pontosan tudja –, nem egy egyszerű dolog, 
hiszen minden ágazat a maga sajátos szemüvegén keresztül próbálja elosztani 
a szűkös forrásokat. Mégis Vitályos kolléganőnél vannak azok a munkatársak, 
akik a pályázatok kiírása előtt megpróbálják a szinergiákat erősíteni. 

Én nagyon nagy eredménynek tekintem azt, hogy százmilliárd forintot 
el tudtunk hozni a GINOP-ból és kétszer 50 milliárdos kassza lesz az 
élelmiszeripar fejlesztésére. Ezen kívül 206 milliárd van a vidékfejlesztésben 
az élelmiszeripari beruházások támogatására. 

Ez a 306 milliárd forint pontosan megfelel annak az összegnek, amit 
Fazekas miniszter úr ígért annak idején, mert 300 milliárdot fogalmazott meg 
az ágazat, és úgy tudtuk megteremteni, hogy még csak egy hónappal ezelőtt 
született meg a végső döntés, hogy a GINOP-keretek felhasználása, tehát a 
gazdasági innovációra költött keretek felhasználása után, illetve visszamaradt 
összegek terhére lehetett ezt megvalósítani. Két évnyi lobbiharcra volt 
szüksége az FM-nek és a Miniszterelnökségnek közösen, hogy ez 
megvalósuljon. 

Itt mindig megkapja Fazekas miniszter úr a kritikát a bizottság néhány 
tagjától, aki vele szemben úgy gondolom, rossz értelemben elfogult, amit én 
nem tartok helyesnek. Az szerintem, hogy a kormányzaton belül még van egy 
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olyan tárca, aki a mezőgazdaság iránt elfogult vagy valamiféle affinitása van, 
az nem gyöngíti az agrárágazatot, hanem erősíti az agrárágazatot. Hogyha 
nem fogtunk volna össze, akkor az évi 30 milliárdos állattenyésztési 
támogatás-kiegészítést nem tudtuk volna megszerezni, nem tudtuk volna a 
GINOP-tól elhozni ezt a 100 milliárd forintot. Tehát én azt gondolom, az, hogy 
több tárca, mondjuk így: kettő minimum érintett és érdekelt az agrárium 
támogatásában, miközben mindig megkapjuk, hogy az agrárium GDP-hez való 
hozzájárulása az folyamatosan csökken és a foglalkoztatottak száma is 
csökken, ezzel együtt azt gondolom, hogy ha több tárca motivált az 
agráriumban, az az agráriumnak csak jó, hasznos és eredményes. 

Én azt gondolom, hogy a kormányzati struktúrában, szerkezetben és 
politikában az agráriumnak privilegizált helyzete van, és ezt próbáljuk is 
fenntartani, mert én egyetértek azokkal az aggályokkal, aggodalmakkal, hogy 
a vidéki települések elnéptelenedése, kiürülése, a munkahelyek megszűnése és 
a munkahely-megtartó képessége csökkenése az aggasztó társadalmi 
folyamatokról szól. A vidékfejlesztési programokat ennek a visszafordításába 
kell beleállítani, és ebből jön, hogy nemcsak a vidékfejlesztési ágon, hanem a 
turizmus ágán, a helyi vendéglátás ágán, a helyi kisipari vállalkozások 
támogatási ágán is kell segíteni. A vidékfejlesztési programban most olyan 
pályázatok is vannak, amelyek nem agrártípusú kiadásokat generálnak, 
hanem kistelepüléseken, az ott működő mikrovállalkozásoknak biztosítanak 
kiegészítő, jövedelemkiegészítő támogatást pont a megtartó képesség miatt. 

Ezek próbálkozások. Közöttük jó néhány olyan pályázati típus van, ami 
korábban nem volt. Én mindig pozitív visszhangot hallok. Persze, lehet 
mondani, hogy mindig arra pályáznak, amire lehet, tehát minden pályázat 
iránt nagy lesz az érdeklődés, de van egy filozófiai probléma Magyarországon 
– és ezt sajnos, nehéz átformálni vagy megváltoztatni –, hogy nagyon sokan 
úgy gondolják, hogy a pályázati pénz az jövedelem-kiegészítés. Erről szó nincs. 
A pályázati pénz az korszerűsítést, modernizációt, hatékonyságnövelést, 
versenyképesség-növelést kell hogy jelentsen, és nem az adott vállalkozás vagy 
gazdaság jövedelempótló támogatása. Ez egy félreértés, ez egy teljes félreértés. 

Ezért nagyon alapos vizsgálatot rendeltünk el annak érdekében, hogy 
az első 7 év tanulságait megvizsgáljuk ebből a szempontból. Sajnos, lesznek 
ellentmondásos jelenségek, ki, miért pályázik és ki, miért nem pályázik, és 
mire használja fel a pályázatokra vonatkozó lehetőségeket. A komplex 
programokkal, amit többen számon kértek, teljes egészében egyetértek, és 
ezen dolgozunk. Fogok referálni arról, hogy az önkormányzatok és a szociális 
szövetkezetek hogyan juthatnak földbérlethez és milyen szabályozási 
lehetőség van a kezünkben. Nem zárkózunk el ettől, ezt most kell majd 
eldönteni, amikor a földárverések lezárultak, tehát napirenden van a kérdés. 

Én azt gondolom, hogy Győrffy képviselőtársamnak az a felvetése, hogy 
mi lesz a közös agrárpolitika sorsa és mi lesz a közös agrárpolitika után, az 
rendkívül aktuális, és ezért aki mezőgazdasággal foglalkozik, pontosan tudja, 
hogy ez egy hosszú távú dolog, hosszú távra kell tervezni. Ebből megélni meg 
lehet, meggazdagodni nem, és annak pontosan tudni kell, ha most nem 
korszerűsíti és nem lesz versenyképes, akkor könnyen kerülhet a tejágazat 
helyzetébe, amelynek a kvótarendszer európai lebontása miatt komoly 
nehézségekkel kellett szembenéznie az elmúlt két esztendőben, mindenhol 
egyébként Európában. 

Az agrár-versenyképességben két dolgot még nem piszkáltunk meg, ez 
az agrár szakképzés és az agrár felsőoktatás. Itt még az FM nem kapta meg azt 
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a különleges támogatást, amit például az egészségügyi szakképzésben és az 
orvosutánpótlásban megkap a tárca. Legalább olyan hiány van egyébként, 
csak nem beszélünk róla, jó traktorosból, mint ápolónőből, és legalább olyan 
hiány van jó növénytermesztőből és jó állattenyésztőből, mint amilyen 
orvoshiány van ebben az országban, csak erről kevesebbet esik szó és 
kevesebbet beszélünk, de a valóság mégis ez. 

Ezért én úgy gondolom, hogy az agrárképzés, felsőoktatás és középfokú 
képzés tekintetében a tárca minden törekvését nagyon keményen kell 
támogatni, ami ellentétes egyébként a mostani felsőoktatási struktúrával. A 
szakképzésben a tárcának már megvan a mozgástere, mert a mezőgazdasági 
szakképző intézményeket a tárca tartja fenn, de az agrár-felsőoktatásban 
szerintem nyitni kell pályát és az FM-nek van lehetősége erre, hogy ezt a 
kormányzaton belül megtegye, mert itt nagyon komoly utánpótlásbeli 
problémákkal kell szembesülnünk. 

Az adózási lehetőségekkel valóban nem éltünk. Én úgy láttam, hogy itt 
a bizottságban a bólogató képviselők álláspontját próbáltam összegezni, hogy 
az adózási rendszerbe való beavatkozás még egy versenyképességi tartalék. De 
mindenkinek arra kell felkészülnie, hogy 2020 után, ha ez a támogatási típusú 
rendszer nem lesz, akkor talpon kell tudni maradnia. És ehhez képest 
egyébként azt a felvetést, hogy a földárverések jók voltak vagy nem jók voltak, 
és hogyan változott meg a kormányzati politika bérletből értékesítésre. 
Először is az Agrárkamara és a MAGOSZ folyamatosan megszólalt az 
értékesítés oldalán és nem a bérlet oldalán. Erre felhívnám a figyelmüket. Az 
értékesítés oldalán szólaltak meg, a tulajdonszerzés oldalán és nem a bérlet 
oldalán. Hosszú távú működési stabilitást, amióta világ a világ, a tulajdon 
jelent és nem a bérlet. Én azt gondolom, hogy akik bérleti jogot veszítettek el, 
azok ezt pontosan tudják, hogy miről beszélek. 

Tehát hosszú távú, üzemgazdaságossági, tervezési, kiszámíthatósági 
stabilitást csak és kizárólag a hosszú távú tulajdon jelent. 

A magyar állam kifejezetten jól járt ezeknek a földeknek az 
értékesítésével, de hogy jó volt-e az árverés vagy sem, azt eldöntötték az 
árverések, ahol négyszeres, ötszörös túljelentkezés volt az árveréseken. (Sallai 
R. Benedek: 10 százalék!) Bocsánat, uraim! Nézzék meg, hogy mennyiért 
ment el 1 hektár föld ára. Majd 2020 után, ha véletlenül nem ilyen európai 
uniós támogatási rendszer lesz, kíváncsian várom, hogy ez a földár marad-e és 
tartható lesz-e. Itt vannak hektáronként 2-3 millió forintért elkelt földek, amit 
ki is kellene tudni gazdálkodni. (Gőgös Zoltán: Az pénzmosás, miniszter úr!) 
Nem, nem így van! (Gőgös Zoltán: Dehogynem!) Nem így van, képviselő úr! 
(Gőgös Zoltán közbeszól.) Képviselő úr, én meghallgattam tisztelettel, ezt 
mindig megteszem, és a türelmét kérem, hogy befejezzem a mondatomat. 

Van, aki nem száz hektárokban gondolkodott, hanem kevesebbet vett, 
de nem vett fel hitelt. 270 milliárdos bevételre számítunk és 110 milliárd hitelt 
adtunk. 110 milliárd hitelt adtunk és 270 milliárdos bevételre számítunk! 

Egyetlenegy gazdának nem nézünk bele és nincs is közünk ahhoz, hogy 
mi van a pénztárcájában. Vannak, akik hitel nélkül kifizetik, pontosan azért, 
mert most akarnak produktivitást elérni, mert pontosan tudják, hogy egy 
hosszú távú hitel adott esetben teher is lehet. Itt a hitel kapcsán 
megjegyezném, hogy a hitelnek egyedül a föld jelenti a fedezetét, tehát a 
legrosszabb esetben a föld visszakerül állami tulajdonba. Ha valaki nem tudja 
a hitelt törleszteni, akkor az államhoz visszakerül a föld. Ez a legrosszabb 
szcenárió. 
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A 270 milliárd forint felhasználásáról: itt nemzeti vagyon 
értékesítéséről van szó, amiből nemzeti adósságtörlesztésre kerül sor. Minél 
olcsóbb az adósság finanszírozása, annál több marad az egészségügyi 
kasszában, annál több marad az oktatási kasszában, és megy azokra a vidéki 
kórházakra és vidéki iskolákra, amire képviselőtársaim rákérdeztek. Ez így 
van, amióta világ a világ, ha 3-4 százalékkal olcsóbb az állam finanszírozása, 
az 3-4-500 milliárd forintos többlet-megtakarítást jelent a kasszában, 
annyival többet tudunk költeni az állam kiadási oldalán ezekre az ágazatokra. 

Én most nem kavarnám ide a kórházak, az egészségügy és az oktatás 
ügyét, de ha megnézik a legújabb kutatásokat, vidéken mindenhol fejlődtek az 
iskolák és az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturálisan, Pest megye 
pedig leszakadóban van, holott a központi régióhoz került besorolásra a 
tegnap megjelent statisztikai adatokat ajánlom mindannyiuk figyelmébe. 500 
milliárdot költöttünk kórházakra, 600-at iskolákra, ennek nyilvánvalóan 
eredménye van. Ennyit tudott az ország, nem a Fidesz kormányzása alatt, 
hanem a fejlesztési ciklus 7 évében tenni, ami azért mindannyian tudjuk, hogy 
determinált volt. 

Még az árverések kapcsán annyit szeretnék elmondani, hogy én nem 
látom azt át, hogy miért ne adtuk volna el az állami földeket, hogyha erre van 
érdeklődés nyílt árverésen a jelenlegi törvényi keretek és törvényi feltételek 
mellett. Itt a földművesek földszerző képességére gondolok. Természetesen 
nagy érdeklődéssel követem az összes konkrét példát, ami kirívó esetről szól, 
de azt gondolom, az az én meggyőződésem, hogy az árverések azt bizonyítják, 
hogy földszerzési szándék mindenféleképpen volt, és földtulajdon-létrehozási 
szándék is volt kedvező állami hitel mellett. 

Most hadd kérdezzem meg, illetve csak elméletileg kérdés, mert ezt 
egyszer már megvitattuk, én nem nagyon értem azt, hogy miért jobb az, hogy 
ha az állam nem gazdálkodik, akkor ugyanezt a földet ugyanezeknek az 
embereknek bérbe adjuk, az mivel jobb, mint a tulajdon? Mert ha az állam 
folytatna… (Gőgös Zoltán közbeszól.) …, mert ha az állam foglalkoztatna, nem 
így van, képviselő úr, mert ha az állam foglalkoztatna, illetve az állam maga 
gazdálkodna, amit 2002-ben és az azt követő években az állam abbahagyott, 
Mezőhegyes az egyetlen, és még néhány ménes, az egyetlen állami 
tulajdonban lévő mezőgazdasági vállalkozás. Ha az állam nem végez maga 
mezőgazdasági vállalkozási tevékenységet, hanem bérbe adja a földet, akkor 
miért nem egyszerűbb dolog, hogyha tulajdonba adja?  

Nekem az a meggyőződésem, hogy az elmúlt 30 évben egyetlenegy 
sikeres privatizációs folyamat zajlott ebben az országban: amikor magyar 
állampolgárok földhöz jutottak. Ez volt a legsikeresebb privatizáció, ami 
kárpótlás néven híresült el, minden bénasága és minden nehézsége ellenére ez 
jelentett széles körben társadalmi tulajdont, a földtulajdon jelent széles 
körben társadalmi tulajdont, az, hogy ebben az országban van még mindig 2-
2,5 millió földtulajdonos, ez az igazi társadalmi vagyon, vagy ezt jelenti, hogy 
széles körben van az embereknek vagyonuk. Nem értem, hogy a földtulajdon 
ellen miért tiltakoznak ennyire, és nem értem, hogy miért jobb egy 
kiszolgáltatott bérleti jogviszony egy stabil, tartós tulajdonjognál, hogyha 
polgári társadalomban élünk, hogyha egy olyan társadalmat akarunk, ahol van 
egyéni felelősségvállalás.  

A tógazdaságok értékesítése természetesen nincsen napirenden.  
A tejágazat pozíciója talán néhány százalékkal javult az elmúlt 

hónapokban, korántsem kielégítő. Fazekas miniszter úr el fogja mondani, 



 55

hogy akik a tejágazatban érdekeltek voltak, mekkora veszteséget szenvedtek el 
az idén, és a termelés produktumát illetően ezek általában, többségében 
nagyüzemek.  

A következő kérdésük az volt… És itt volt Farkas Sándornak 
megjegyzése a hatékonysággal kapcsolatban. Én ezzel teljesen egyetértek, 
tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy nem az agráriumban 
érdekelt közgazdászok nem tartják továbbra sem elég hatékonynak a magyar 
mezőgazdaságot, és ennek az okait nyilván érdemes lenne közösen feltárni, 
ami a termelékenységet illeti.  

A jégkárelhárítás be van tervezve, a kormány jóváhagyta a beruházást 
és a fenntartást is, ezt majd elmondja Kis Miklós. 

A feldolgozóiparra válaszoltam.  
A KEHOP program fűtéskorszerűsítés kérdése vidéken, és ez a vidéki 

életforma állami támogatása. Ugye, itt minket megtámadtak azzal, hogy a 
társasházak esetében nem támogatjuk a vissza nem térítendő támogatási 
formát, csak a visszatérítendőt, amihez adunk, 30 százalék támogatás, 30 
százalék hitel és 30 százalék önerő kell. Ha nem változtatjuk meg a KEHOP 
programon belül az ipari technológiával létesített házak fűtéskorszerűsítésére 
és energetikai korszerűsítésére vonatkozó rendszert, akkor vidéki, nem panel 
nem fog támogatást kapni, ugyanis az egyik feltétel, amelyhez az Európai 
Bizottság ragaszkodik, az, hogy vissza nem térítendő támogatást csak 
közösségek kaphatnak, ami praktikusan azt jelenti, hogy társasház, mert az 
egy lakóközösség, és a társasház nyújt be pályázatot, minden egyes esetben így 
bonyolódott. Magánház nem tudott pályázatot benyújtani, csak egy vékony, 
néhány száz mértékben. Valójában az Európai Bizottság egy olyan 
konstrukciót épített fel, amelybe, ha egy az egyben betartjuk, akkor csak az 
ipari technológiával épített házak férnek bele, és ebből egyetlenegy falusi 
Kádár-kocka, 100 négyzetméteres, a ’70-es években épített ház 
korszerűsítésére nem lehet pályázni. Ezért mondjuk azt, hogy egy új struktúra 
kell, amibe belefér az ipari technológiás ház, a nagyvárosi kultúra, és belefér a 
vidéki vályogház, és belefér a vidéki Kádár-kocka is, ez pedig az, hogy 30 
százalék állami támogatás, 30 százalék kamatmentes kölcsön állami 
pénzintézetek bevonásával, és 30 százalék önerő. Ebben az esetben nincs 
szükség arra, hogy közösség pályázzon. Ezt már ötször elmagyaráztuk, az 
Európai Bizottság is hőbörög emiatt, merthogy nagyon szeretnék, hogyha csak 
a panellakások kerülnének felújításra, mi pedig azt mondjuk, hogy ez a 2 ezer 
fős faluban meg az 500 fős faluban is egy nagyon fontos kérdés a vidéki 
életforma szempontjából. Itt van egy vita az Európai Bizottsággal. 

A földtörvény ügyében a kötelességszegési eljárás úgy áll, hogy 
bírósághoz fog fordulni az Európai Bizottság. Két olyan kritikus pont van, 
amelyben nem áll jól az ügy: az egyik a külföldiek magyarországi földszerzése, 
az abszolút tilalom felszámolásáért küzd az Európai Bizottság, tehát az 
Európai Bizottság nyíltan fel akarja számolni azt a magyar abszolút tilalmat, 
hogy külföldi állampolgár Magyarországon földet nem szerezhet, és az 
Európai Bizottság fel akarja számolni azt a tilalmat, hogy társas vállalkozás 
földtulajdont nem szerezhet. Az Európai Bizottság tehát azért küzd, hogy 
Magyarországon rt.-k földtulajdont szerezhessenek, és hogy külföldiek 
földtulajdont szerezhessenek. (Közbeszólások.) Bíróságra megyünk, bíróságra 
megyünk, nem csak ellenünk fog bíróságra menni az Európai Bizottság, 
hanem Románia, a litván állam ellen is, talán Lengyelország is benne van. Ez a 
szabályozás komoly bizottsági támadás alatt áll, a tőke szabad áramlását 
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korlátozza szerintük, tehát kifejezetten a külföldiek magyarországi 
földvásárlásának és a társas vállalkozásoknak kívánnak helyet és lehetőséget 
csinálni.  

Amit védhetőnek gondolok – és talán ez egy baloldali politikus számára 
nem közömbös, bár az utóbbi időben nem tudom, hogy érvényesülnek ezek a 
régi vágású baloldali elvek a baloldalon –, az pedig az, hogy talán az Európai 
Bizottság azt megérti, hogy a 300 hektáros abszolút korláthoz ragaszkodni 
szeretnénk a magyar nagybirtokellenes baloldali politikai, társadalompolitikai 
hagyományok miatt, az Európai Bizottság ezt talán akceptálja, tehát ez talán 
egy védhető pont, de nem vagyok biztos benne, tehát ez egy védhető 
álláspontnak tűnik egyelőre, de még ebben nem…, tehát még ez is vitatott, de 
talán ez védhető. És az is védhető lehet, hogy a gazdasági társaságot illetően az 
Európai Bizottság azt talán el tudná fogadni, hogy egyébként olyan személyek 
alapítsák a gazdasági társaságot, vagy olyan személyek legyenek többségben 
talán, akik maguk is földműves tevékenységet folytatnak – de ezen is vita van, 
korántsem biztos, hogy ez a bíróság előtt megáll. Ezek olyan ügyek, 
amelyekben vagy szerencsénk lesz, vagy nem, illetve óriási bírósági csatára 
lehet számítani, és elvi jellegű döntés fog születni ezzel kapcsolatban. Itt az az 
elv vitatkozik a tőke szabad áramlásának és a piac korlátlanságának az elvével, 
hogy a föld egy különös dolog, és különös szabályozást igénylő dolog, egy 
olyan erőforrás, aminek van vége is, és ezért nem lehet korlátlanul 
gazdálkodni vele, nem ugyanaz, mint a pénz adott esetben, és nem ugyanaz, 
mint a munkaerő adott esetben. Ebben az ügyben tehát ez a helyzet.  

Az elővásárlásokkal kapcsolatos minden észrevételt jó néven veszek. 
Magam is kaptam ilyen bejelentéseket, és soron kívüli vizsgálatot kértem 
minden egyes esetben névre lebontva. Még nem látom azt, hogy ebből egy 
kritikus általános tömeg kirajzolódik, vagy egy egyedi ügyről van-e szó, az én 
munkámat segítné, hogyha a konkrét ügyekben az ügyvédek, akik írták az 
elővásárlási joggal kapcsolatos beadványokat, és az NFA-hoz fordultak, 
eljutnának hozzám valamilyen formában (Gőgös Zoltán: Megoldjuk!), de azt 
is megjegyzem, hogy én már mondom, hogy az NFA-nak azt a gyakorlatát, 
hogy indokolás nélkül utasítja el az elővásárlást, azt elfogadhatatlannak 
gondolom. Tehát az NFA-nak egy ügyvédi beadványra egy jogi választ kell 
adni, hogy az elővásárlási jog miért nem érvényesül. Alapból az első ügy – 
most a hétvégén, szombaton fogadóórám volt, és volt ugyanilyen 
megkeresésem –, hogy alapvetőnek tartom, hogy az NFA jogilag releváns 
választ adjon, ami utána majd bíróságon felhasználható és vitatható, mert az, 
hogy: „csak”, az nem válasz erre, illetve hogy nincs válasz, az nem válasz. Itt 
tehát az NFA-tól, a földművelésügyi minisztertől azt fogom kérni a következő 
kormányülésen, hogy minden egyes esetben jogilag indokolt választ adjon az 
NFA, hogy az elővásárlási joggal miért nem lehet élni. Ügyvédek írják az 
elővásárlásijog-jogosultak beadványát, tehát nem lehet azt mondani, hogy 
ezek amatőr irományok, az én megítélésem, hogy amiket én eddig láttam, 
azok nem amatőr irományok voltak, hanem ügyvéd… (Gőgös Zoltán: Ez 
konkrét, miniszter úr!) Igen, erre gondolok. (Gőgös Zoltán: Tehát így adom, 
én is így kaptam. – Gőgös Zoltán átad Lázár Jánosnak egy dokumentumot.) 
Köszönöm szépen, képviselő úr, ezekre gondolok, ezekre gondolok, tehát 
ezeket én nem tartom elfogadható válasznak. Mert hogyha az NFA-nak egy 
ügyvédje vagy egy jogtanácsosa megírja, és aláírja, hogy miért nem, az egy 
másik szituáció. És – még egyszer mondom – az elővásárlásijog-jogosultak, 
akikkel én eddig találkoztam, mind ügyvéd által szerkesztett dokumentumot 
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adtak be, ami rendkívül bonyolult, és most ennek a részleteibe itt nem is 
megyek bele, mindenki tudja. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Azért mondom, hogy 
ezt szívesen veszem, és ezt mind meg fogom vizsgálni.  

A kifizetésre válaszoltam. 
Bérleti díj. A bérletidíj-emelést is meg fogjuk vizsgálni, az is egy 

izgalmas kérdés, itt már jeleztem is az államtitkár kollégának, hogy mi a 
helyzet.  

Végül az MVH. Két évig gondolkodott ezen a kormány, minden 
kockázatot felmértünk, és praktikusan ugyanaz az ember ugyanazon a helyen 
ugyanarról a számítógépről fogja utalni a pénzt – ugyanaz az ember 
ugyanazon a helyen és ugyanarról a számítógépről fogja utalni a pénzt! De az 
átalakításnak a legfontosabb föltétele, amivel a kormány hozzájárult az 
átalakításhoz, hogy a pénz utalásában, a pénz kiutalásában késedelem, 
elmaradás, rendszerösszeomlás nem történhet. Itt megjegyzem, hogy nem 
bíztuk a véletlenre, én azt gondolom, Mészáros professzornak a bevonása, aki 
az állami támogatások kezelésében vitathatatlan, pártpolitikától független 
vitathatatlan tekintélyt szerzett, én azt gondolom, megfelelő személyi 
garancia, még hogyha politikusokban, bennünk adott esetben nem is bíznak 
olyan nagyon, vagy nem látják át a rendszert, amit létrehozunk. Én 
megértettem a figyelmeztetéseket és az átlagost messze meghaladó 
körültekintéssel fogunk eljárni az MVH átalakítása kapcsán. 

Engedjék meg, hogy elmenjek és az államtitkár kollégáim pedig 
válaszolnak az önök további kérdéseire. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr.  
 
LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Minden jót 

kívánok! Köszönöm szépen. (Lázár János távozik az ülésteremből.) 
 
ELNÖK: Köszönöm a jelenlétet és a tájékoztatást. Nem tartunk 

szünetet, folytatjuk a kérdésekre adandó választ, ezért egyelőre még továbbra 
is meghívott vendégeinknél tartanám a szót. Kis Miklósnak adok szót. 

Kis Miklós Zsolt 

KIS MIKLÓS ZSOLT agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr igyekezett 
minden kérdésre pontos választ adni. Néhányról, amelyre megkért, akkor 
tájékoztatást adnék. 

Kezdeném akkor az elején. Örökös kérdés, amióta az új vidékfejlesztési 
ciklus és az új közös agrárpolitika elfogadásra került, hogy időben vagyunk-e, 
ez az egyik dilemma, illetve kérdés, a másik pedig, hogy hogyan állunk a 
pénzekkel. Ha valaki megvizsgálja a vidékfejlesztési forrásokat, akkor az 
látható, hogy az kevesebb, mint az előző ciklusban volt, a számok 
egyértelműen mutatják. Összességében hogy az agrárágazat a közös 
agrárpolitikából több vagy kevesebb forrást kap, ott pedig egyértelműen ki 
lehet mondani azt, hogy több forrást kap. Ráadásul a hazai költségvetésből ezt 
egy jelentős mértékben, a korábbiaknál jóval nagyobb mértékben nemzeti 
költségvetésből mi ki is egészítjük. 

Én tudom azt, hogy amikor kiszedünk néhány elemet és azt próbáljuk 
meg összehasonlítani a mostanival, akkor mindig lehet pozitív meg negatív 
példákat is találni. Ha az állattenyésztést kiemelnénk, és képviselő úr erre is 
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utalt, legalábbis úgy érzem, hogy a 270 milliárdos korábbi állattenyésztési 
beruházási pénzeket hiányolja, hogy ezzel szemben most csak 70 van, de 
akkor nézzük meg, hogy az előző ÚMVP-ben mondjuk hány milliárd forint állt 
rendelkezésre az állattartó telepeknek feldolgozó-ipari tevékenység 
létrehozására. 

Nekünk az az alapvető célunk, hogy ne csak a telephelyeket 
korszerűsítsük, azokat is persze, amennyire lehet, amennyire a keret engedi, 
de alapvetően mégiscsak az lenne a cél, hogy a több lábon állást úgy oldjuk 
meg, hogy lehetőleg termelői tulajdonú feldolgozó-kapacitások is jöjjenek 
létre. Tehát lehet hiányolni az állattartótelep-korszerűsítési pénzt, ezzel 
szemben én pedig azt mondom, hogy termeléshez kötött támogatást többet 
adunk, kompenzációt többet adunk, és a feldolgozott termékek előállítására 
pedig soha nem látott százmilliárdok állnak rendelkezésre. 

A szociális szövetkezetek ügye pedig nyilván, ha nem is a bérleti 
program keretein belül, de már most is azok a Belügyminisztérium által 
elismert szociális szövetkezetek, amelyek a jogosultsági feltételeknek 
megfelelnek, minden beruházási támogatáson tudtak indulni. Sőt van egy 
kisüzemek támogatása, amely külön kiemelten a szociális szövetkezeteknek is 
rendelkezésre áll, és szinte minden beruházási lehetőségnél, ahol 
rendelkezésre állnak a lehetőségek, illetve a jogosultsági feltételeknek 
megfelelnek, ott tudnak ezekhez a forrásokhoz ezek a szövetkezetek is 
hozzáférni. 

Győrffy Balázs képviselő úr említette a közös agrárpolitikás pénzeket, 
és hogy a profit meg a támogatások különbözete az mégiscsak negatív. 
Alapvető dilemma az Európai Unió gazdaságában is, hogy akkor mit 
támogassunk.  

Úgy látom, a tendencia egyre inkább az, hogy nem a beruházásokat 
ösztönözzük. Nekünk vért kellett izzadnunk, amikor tárgyaltuk a 
vidékfejlesztési pénzeket, hogy minél többet a versenyképesség növelésére 
szánjuk, mert 2020 után nem tudjuk, hogy lesz-e még ilyen lehetőségünk. 
Nem látja még egyelőre senki. Az Európai Bizottság sem adott még 
iránymutatást sem, még a félidei értékelés sem következett be, egy omnibus-
rendelettel korrigálják a jelenlegi működési anomáliákat, de még messze 
vagyunk a félidei értékeléstől is, nemhogy még a 2020 utáni időszaknak a 
tárgyalásától.  

És ha már szóba kerültek itt a dátumok, azért azt ne felejtsük el, hogy 
Harangozó Gábor képviselő úr említette, hogy 2014-hez képest már a 
harmadik év végén járunk. Igen, és nézzük meg, hogy mikor fogadta el az EU a 
költségvetését. Nézzük meg, hogy mikor lett (Harangozó Gábor: 2007-ben.)… 
azért a 2014-20-as időszakot jelentős késéssel fogadta el az Európai Tanács, 
mindenesetre ehhez képest ráadásul azok az európai uniós rendeletek, 
amelyek megszabják azt, hogy egyáltalán milyen vidékfejlesztési programot 
lehet kidolgozni, azok is késésben voltak, mert költségvetés, rendeletek, majd 
utána program, majd felhívások. Ez a sorrend. Hogyha az elején a 
költségvetésben késedelem van, illetve a rendeletekben is, bocsánat, egy 
kormány nem tudja bepótolni és behozni azt a hátrányt, ami a költségvetési 
meg EU-s rendeletek vitájában keletkezett legalább egy év deficit. Ezt nem 
tudjuk bepótolni. 

A komplex programról miniszter úr adott tájékoztatást. Tehát a 
dilemma az, hogy mit akar az Európai Unió a közös agrárpolitikás pénzekből. 
Egyre inkább szoftosabb, olyan támogatási eszközöket, amelyek kevésbé 
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befolyásolják a piacot, kevésbé befolyásolják a versenyképességet, ebben a 
keretben azért nagyon nehéz további forrásokat még beruházásokra 
előirányozni. Úgyhogy azért itt majd kíváncsi leszek, hogy amikor a 2020 
utáni időszaknak a tervezése és a tárgyalása zajlik, akkor milyen álláspontok 
fognak majd érvényesülni. 

Az agrár-környezetgazdálkodási programnál Magyar Zoltán elmondta, 
hogy itt voltak vesztesek és legalább egy bocsánatkérés járna. Én őszinte 
szívvel sajnálok minden olyan gazdálkodót, akik az előző időszakban, a 
ciklusban részesei voltak ennek, az új időszakban pedig nem lettek részesei, de 
az teljesen egyértelmű volt a kidolgozáskor is, hogy nem automatizmus van, és 
nem azt követjük, hogy aki az előző ciklusban benne volt, az utána 
automatikusan majd ennek a részese. Mi pontosan egy más támogatási 
struktúrában és egy más összetételben gondolkodtunk, és azt gondolom, hogy 
ezért bocsánatkérés nem jár. Persze, sajnálom, akik nem tudtak részt venni 
ebben a programban, de azt is látni kell, hogy ennyi forrás nem állt egyszerűen 
rendelkezésre, amennyi igény jelentkezett. 

Legény Zsolt képviselő úr kérdésére, hogy a fiatal gazda, illetve a 
diverzifikáció hogyan áll, a diverzifikációs pályázati felhívásunk az kettő 
pályázati felhívás igazából. Az egyik már rendelkezésre áll, az már 
tanulmányozható, megjelent, és ha jól emlékszem, akkor talán 25-étől már be 
is lehet nyújtani majd a kérelmeket. Ezt kiegészíti egy ennél nagyobb keretű, 
egy 36 milliárdos keret, amelynek a kidolgozása az utolsó fázisban van, tehát 
ezt az idei évben meg fogjuk hirdetni, feltételezhetően valamikor november 
magasságában, de már előtte a társadalmasításkor ez már tanulmányozható 
lesz. És ugyanez a helyzet a fiatal gazdák induló támogatásával is. Itt 
megmondom őszintén, a késedelemnek az oka egy olyan dilemma, amit az 
Európai Bizottsággal, ha minden igaz, akkor már a holnapi megbeszélés 
folyamán, de ha nem, akkor még ebben a hónapban sikerül lezárni. Ugyanis 
azt mondja ki az EU-s rendelet, hogy az világos – és erről már beszéltünk a 
bizottsági ülésen –, hogy a fiatal gazdák induló támogatása már egy újabb 
rendszerben kerül kidolgozásra, azok is kaphatnak támogatást, sőt elsősorban 
azok, akiknek már van valamilyen gazdasági tevékenysége. De ez a mi 
elképzeléseink szerint már a konkrétumokra épülne, a Bizottság pedig a 
konkrétumok mellett úgynevezett potenciál szót használ, amit megmondom 
őszintén, ha valaki csak a támogatási pénzekért ácsingózik, akkor minden 
további nélkül a kért dokumentumokat majd be fogja hozni, hogy higgyék el, 
hogy neki egy év múlva lesz bérleti szerződése, és itt már aláírásra került, stb. 

Tehát egy dolgot kell még a Bizottsággal tisztázni, hogy a potenciál szó 
alatt ki, mit ért. Mi azt akarjuk elérni, hogy akik már most gazdasági 
tevékenységet végeznek, azoknak biztosítsuk ezt a támogatást, a fiatal 
gazdáknak, de hogyha ez a kérdés tisztázásra kerül, vagy hogyha még dilemma 
keletkezik, akkor is az idei évben ez a támogatás, a mi számításaink szerint 
novemberben meg fog jelenni. 

Azzal nem értek egyet, hogy a kifizetések veszélybe kerülnek, miniszter 
úr már célzott rá. Csak és kizárólag olyan átalakítást kezdtünk meg, amelyre 
az Európai Bizottság audit igazgatója is már előzetesen szóban is, személyesen 
is rábólintott. Tehát olyan átalakítást mi nem akarunk, ami kockáztatta volna 
a kifizetéseket. 

Ahhoz, hogy az EMGA esetében kifizetések lehessenek, tehát a 
területalapú támogatások az EMGA esetében is, de főleg a területalapú 
támogatásnál él ez az igazán szigor, hogy csak és kizárólag egy legalább 
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feltételes akkreditációval rendelkező kifizető ügynökség az, aki ilyen 
támogatásokat fizethet. Ezt fogja téríteni a Bizottság. 

Ennek tehát az a feltétele, hogy legalább ez az akkreditációs folyamat 
eljusson odáig, hogy egy feltételes akkreditációt megkaphasson a kifizető 
ügynökség, ami egyébként tagállami felelősség és tagállami kompetencia. Ez 
2016 év vége. Amire képviselő úr gondolt, az pedig a végleges akkreditáció, az 
2017 vége. 

Egyet kell látni: ami a kifizető ügynökséget jellemzi, a folyamatok szinte 
ugyanazok maradnak, az informatikai rendszer ugyanaz, a kollégák ugyanazok 
maradnak, nem MVH, hanem államkincstári minősítésükben. Tehát ez az 
egész folyamat, ami eddig a kifizetéseket jellemezte, ezt a metódust, ezt a 
folyamatot a továbbiakban is betartva, ez egy bejáratott rendszer. Más kérdés, 
hogy pontosan ugyanazok vagy más személyek, de gyakorlatilag teljes, 
majdhogynem táblacserével fog a kifizető ügynökség az államkincstárba 
kerülni. Az MVH egyébként más tevékenységeket is végez, nem csak kifizető 
ügynökségi tevékenységet, ezeket az egyéb tevékenységeket pedig vagy az 
államkincstár folytatja, vagy pedig részben mondjuk a Miniszterelnökséghez 
kerülnek.  

Kónya képviselő úr kérdezte a jégesőkárokat elhárító rendszereknek a 
kidolgozását. Erre két felhívásunk is lesz. Az egyik az, amely konkrétan 
közvetlenül a gazdálkodókat segíti, és nemcsak a jégeső ellen, például egy 
ültetvénytelepítés esetében egy jégvédőháló megvásárlásával, kiépítésével, 
hanem olyan egyéb más természeti károkat megelőző gépek megvásárlásával 
is, amelyek például a tavaszi fagykárok ellen segítséget tudnak nyújtani. 
Nyilván itt azért megvannak a fizikai korlátok, valamilyen szinten ezek az 
eszközök is korlátosak, maximum 5-10 hektárt tudnak egy rendszerrel 
megvédeni, de ezeknek a megvásárlására a felhívásunk szintén még az idei 
évben meg lesz hirdetve. Ami pedig egy másik lehetőség, az pedig az országos 
jégvédelmi rendszer kiépítése, amit az agrártárcával és a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarával együttműködve már nagyon régóta tervezünk. 
Nem véletlen, hogy ez a programba is deklaráltan bekerült, tehát külön 
nevesítetten meg fog jelenni a vidékfejlesztési programban, már benne is van, 
a felhívás meg fog jelenni. Itt azért két dolgot tisztázni kell: az egyik maga a 
beruházás, hogy ki végzi el a beruházást országos szinten, és milyen 
eszközökkel, a másik, hogy ki fogja működtetni. Nem véletlen, hogy az utóbbi 
esetében jelenleg egy törvénymódosítás előkészítése zajlik, amellyel azt 
kívánjuk elérni, hogy ezen rendszer működtetési oldalának is legyen meg 
majd a biztosítéka, és a költségvetési forráson kívül elsősorban – mint ahogy a 
kárenyhítési rendszer is arról rendelkezik – ez a pénzügyi alap álljon 
rendelkezésre majd a működtetésnél is.  

A feldolgozóipar számára pedig – igaz, csak ennyit írtam fel – 306 
milliárd forint áll rendelkezésre, amiből 206 milliárd a vidékfejlesztési 
programban van deklarálva, amiben elsősorban 141 milliárd forint az 
élelmiszer-korszerűsítésre, 40 milliárd a borászatokra van, a rövid ellátási 
láncokra szintén 25 milliárd forint áll rendelkezésre, az agrárinnovációs 
csoportok beruházásaira szintén, így jön ki a 206 milliárd forint, amelyet a 
GINOP-ból még egy 100 milliárd forintos kerettel meg tudtunk fejelni, ami 
viszont egy visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatási forma 50 
milliárd forintos és 50 milliárd forintos kerettel.  

Jegyzeteim szerint én igyekeztem minden konkrét kérdést 
megválaszolni. Természetesen, hogyha valamit elfelejtettem volna, akkor az 
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egyrészt a jegyzőkönyvben van, másrészt, hogyha írásban megkapom, akkor 
természetesen válaszolni fogok rá. Köszönöm szépen.  

További kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Két további kérdező jelentkezett még: 
Jakab István és Sallai R. Benedek. Jakab Istvánnak adok szót.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid 

leszek, az idő előrehaladott. Először is az első szó a köszöneté: szeretném 
megköszönni a tájékoztatást és azt a munkát, amit elvégzett az államtitkárság 
és az egyéb olyan szervezetek, amelyek az agrárkifizetéssel összefüggésben 
eddig is dolgoztak. Meg kell jegyezzem, hogy a 2014-20-as pénzügyi időszak 
kapcsán azért 2015-ben születtek meg az uniós jogszabályok, azt követően 
lehetett megalkotni a nemzeti jogszabályokat, és azt követően lehetett 
elkezdeni a munkát. Az államtitkár úr utalt erre, de ha már felírtam 
magamnak, azért ezt szeretném jelezni. Ugyanakkor ezzel összefüggésben azt 
a munkát külön megköszönöm, hogy az előző pénzügyi ciklusnak pontosan az 
utolsó időszakára esett a beruházások megvalósulása és a teljes elszámolási 
rendszer, és ezt is kezelni kellett, tehát együtt kellett ezt az egész területet 
vinni. Azt gondolom, hogy igen intenzíven dolgoztak a kollégák, köszönet érte.  

A másik dolog, amit viszont szóba akarok hozni, az a földbérlet és a 
földtulajdon kérdése – megszólíttattam, sajnos Gőgös képviselőtársam nincs 
már itt. Nem véletlen az, hogy az Európai Bizottságnál a kötelezettségszegési 
eljárás pontosan erre vonatkozik, igen, kérem tisztelettel, nem véletlen. 
Nehogy valaki félreértsen, magyar emberek vásárolták meg a földet, helyben 
lakó gazdák vásárolták meg a földet, és legyen az ő tulajdonuk, és nem néztük, 
hogy kisüzemben, közepes üzemben vagy nagyüzemben dolgozik az illető, 
hanem azt mondtuk, hogy végérvényesen maradjon meg az itt élő emberek, az 
itt élő gazdálkodók tulajdonában. Ha ez bűn, kérem tisztelettel, én vállalom 
minden további nélkül, és tettünk és teszünk is ilyen indítványt az elkövetkező 
időszakban is.  

A következő, amit még mindenképpen szeretnék szóba hozni az 
intézményátalakítással kapcsolatban is, hogy, kérem tisztelettel, a 
stratégiaalkotás, a jövőre való felkészülés nem a folyamatok közepette van. Ha 
itt lenne Gőgös képviselőtársam, most világosan érzékelné, mert egyszer 
megtapasztaltuk, hogy akkor kezdtek el stratégiai tervezést, akkor kezdtek el 
intézményrendszert kialakítani, amikor már a munkát kellett volna végezni. 
Ebbe a hibába még egyszer nem esünk bele. Tehát most van idő arra, hogy a 
következő időszak kihívásainak megfeleljünk, pontosan időben vagyunk, 
elegendő energia és idő áll rendelkezésre. Nagy a kihívás, nem tudjuk igazán, 
hogy 2020 után mi vár ránk, tehát most kell megalapozni, most kell 
felkészülni. Gratulálok, államtitkár úr, az a meggyőződésem, hogy ezt tovább 
kell vinni.  

Még egy szerény megjegyzés és észrevétel a kárenyhítéssel 
kapcsolatban. Nem csak a mezőgazdasági termelőket védi a rendszer, tehát én 
arra hívnám fel és hívom fel a figyelmet, hogy ne csak a gazdákra terheljük 
ennek az üzemeltetési költségét, hanem igenis egyéb ágazatokból is ugyanúgy 
járuljanak hozzá, más sorokról is járuljanak hozzá, nem lehet csak a gazdákra 
terhelni ezt a költséget. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna 
mondani.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Sallai R. Benedek! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Jakab 

képviselőtársam olyan halk szavú szokott lenni levezető elnökként, ahhoz 
képest most azt gondolja, hogy aki hangosabban beszél, annak van igaza. 
(Jakab István: Ha óhajtja, képviselő úr, ott is tudok hangosabban beszélni! – 
Derültség.) A termőföld-privatizáció kapcsán kíváncsi lettem volna a 
miniszterelnök úr, vagy – bocsánat – miniszter úr vagy leendő miniszterelnök, 
nem tudom (Derültség.), a Miniszterelnökséget vezető miniszter… 
(Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból.) – ezt majd lejátsszák a 
Fideszen belül (Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból.) – …, a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter véleményére, mert nyilvánvalóan ezek 
az állítások, hogy hogyan vették meg a földet, meg kik, ezek valótlanok. 
Tessék, itt van, Jakab képviselőtársamnak átadom az első 50 külföldit, aki 
vett, és ezek nem azért vettek földet, mert rossz a szabályozás, hanem azért, 
mert önök eladták. (Átad Jakab Istvánnak egy dokumentumot.) Itt van a 
felcsúti milliárdosnak a 22 legnagyobb vásárlása 2 milliárdért, magyar 
kisgazda, ahogy a MAGOSZ képzeli. Itt van a legtöbbet földet vásárló első 33-
ja, a legkevesebb 300 milliónál kezdődik, és hárman vannak, akik 2 milliárd 
fölött vásároltak – ez a másik kisgazda. Ezek a magoszos kisgazdák, akiket 
képviselnek. Tehát maradjunk abban, hogy a termőföld-privatizáció ezt 
erősítette, és ezt segítette, hogy ezt a kérdést lezártuk, és kíváncsi lettem volna 
a miniszter úr véleményére. (Győrffy Balázs közbeszól.) Nagyon érdekes 
kérdés, köszönöm – ha már ilyen párbeszéddé alakul ez a bizottsági ülés, 
akkor nagyon szívesen válaszolok erre, ugyanis az érdekes… 

 
ELNÖK: Nem szeretném, ha párbeszéddé alakulna. (Jakab István: Ne 

terheljük ezzel a bizottsági ülést!) Ma már egyszer ebben folytattunk egy 
tárgyalást… 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Bocsánat, nem tettem fel ezt a kérdést… 
 
ELNÖK: Kérem, képviselőtársam, hogy eszerint tedd meg a 

hozzászólásodat.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Rendben van, aszerint teszem meg a 

hozzászólásomat. Akkor anélkül, hogy valaki felvetné azt a kérdést, hogy ez 
hány százalék, szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy a terület 
túlnyomó többsége ide ment, ezekhez a nagybirtokokhoz, és a vevők jelentős 
része valóban kisbirtokos volt, aki 3 hektár alatti területeket vásárolt 
ajánlattétellel, illetve 2-5 hektárosokat a liciteljárásban. Szám szerint ők 
vannak többen, és ők vitték el a területnek a kisebb részét, a terület túlnyomó 
többsége pedig idekerült.  

Akkor visszatérek az elhangzottakra. Az MVH kapcsán nem nyugodtam 
meg attól, amit az államtitkár úr elmondott, amit a miniszter úr kezdett, hogy 
ugyanaz az ember ugyanazzal a székkel, ugyanazzal a számítógéppel. Az 
látható, hogy 2011-től kezdve az MVH a szervezett bűnözés egyik melegágya, 
tehát gyakorlatilag nem tudom hogy hány konkrét vádlottnál tartanak már a 
jogosulatlan igénylések ügyében, nem tudom, hány érintett van a 
játszótérbotrány ügyében, de az biztos, hogy ott a felső vezetéssel nagyon 
komoly baj van, és azt az örök Hofi-igazságot, hogy ha nem megy a kupleráj, 
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akkor nem a bútorokat kell kicserélni, bizony célszerű lett volna megfontolnia 
a kormánynak.  

A legrémisztőbb (Zaj.), a legrémisztőbb Lázár János úr válaszában az a 
gondolat volt, amire szeretném felhívni a bizottság tagjainak a figyelmét, hogy 
miért ne adták volna el, ha érdeklődés volt rá. Ez nagyjából a Fidesz 
értékrendje. Tök mindegy, hogy az embernek az anyját kérdezik, a 
parlamentet vagy az állami földet, miért ne adnánk el, ha érdeklődés van? Ez 
volt a legelszomorítóbb a miniszteri válaszban, ami elhangzott, mert 
gyakorlatilag ez előrevetítheti a magyar erdők sorsát, ez előrevetítheti a 
parlament sorsát vagy bármiét, amire érdeklődő van. Gyakorlatilag az a fajta 
neoliberális gazdaságpolitika, hogy mindent adjunk el, mindent bízzunk a 
piacra, az SZDSZ-es gazdaságpolitikának a folytatása, amit ez ügyben képvisel 
a Fidesz-kormányzat, és ez most a válaszból is egyértelműen alátámasztásra 
került.  

Államtitkár úr, csakis gyenge érdeklődésként próbálkozok, idáig bárkit 
kérdeztem meg a kormányból, és hiába tettem fel ez ügyben több kérdést, 
amikor önök kisbirtokokból beszélnek meg arányokról, mondjon már nekem 
legyen szíves, aranykoronában vagy hektárban egy mennyiséget, hogy meddig 
számolják annak a kisbirtokot és a hektárt, mert mindig halljuk ezt a PR-
dumát, hogy hogyan növekszik a kisbirtokok aránya, de még idáig senki nem 
mondta, hogy miből indulnak ki. Tehát kérem szépen, ön szakember, legyen 
szíves, mondja meg nekem aranykoronában vagy hektárban, hogy mit 
számítanak a kisbirtokok közé és mit számítanak a nagybirtokok közé, mert 
gyakorlatilag semmilyen statisztikai szám a területalapú igénylésekből nem 
támasztja alá azt, amit a miniszter úr elmondott, és ez irányú elmozdulás 
gyakorlatilag érdemben nem látható. Tehát kíváncsi lennék, hogy honnan 
veszik ezeket a számokat. 

Illetve szerettem volna kérdezni, erről államtitkár úr bizonyára tud 
konkrét információt mondani. Megkérdeztem 2015-ben Fazekas Sándor urat, 
hogy korábbi ígérete, amelyet egy írásbeli válaszban adott, hogy a 2014-20 
közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési program minden eddiginél több 
intézkedést fog tartalmazni a szövetkezetek tevékenységének támogatására, és 
konkrétan a miniszter úr azt írta, hogy termelői csoportok átalakításának és 
működésének támogatása, a kisgazdák között létrejött együttműködések, 
együttműködések közös beruházások megvalósítására, hogy ez ügyben látja-e 
az intézkedési lehetőségeket, mert idáig nem nagyon sikerült ezzel 
szembesülni, hogy hogyan is jelenik meg. 

A másik kérdésem az, hogy gyakorlatilag az eldöntött vagy a 
meghirdetett pályázatoknak egy jelentős sikeréről számolt be miniszter úr, 
illetve amit kiegészített államtitkár úr. Az a kérdés, hogy a kifizetések állásával 
kapcsolatban hogyan lehetséges az, hogy érdemi gyorsulás legyen, mert jelen 
pillanatban, ami látható az ágazatban, az a fejlesztések lelassulása. 

2015 elejétől kezdve gyakorlatilag az agrártermelők, főleg a nagyobb 
termelők, akiknek nagyobb foglalkoztatási potenciáljuk van, leálltak a 
fejlesztésekkel és a beruházásokkal, mert egy bizonytalan agrárkörnyezetet 
látnak. Látja-e azt a folyamatot, hogy ezek a fejlesztéspolitikai célok mikor és 
miként tudnak megvalósulni a kifizetés közben? 

Miniszter úrhoz lett volna egy konkrét kérdésem, ugyanis én nem 
nagyon látom át azt, hogy hogyan működik ez a két új kabinetje a 
kormánynak, de sajtónyilvános volt az, hogy egy stratégiai és egy gazdasági 
kabinetbe sorolták be a minisztériumokat és jelen pillanatban, hogyha jól 
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értem, akkor Lázár János miniszter úrhoz tartozik, a stratégiai kabinethez az 
FM működése. 

Az FM működésével kapcsolatos… (Czerván György: Nem.) Vagy 
nem? A gazdaságiba tartozik? Mert egyik helyen sem láttam felsorolva és nem 
tudtam, hogy hová került a két nagy kabinet közül, mert arra lettem volna 
kíváncsi, hogy milyen hatással… (Czerván György: Önálló minisztérium.) 
Önálló? Akkor ezt a kérdést elfelejtem, mert ez nem derült ki, hogy hová 
tartozott, mert sehol nem láttam, hogy ezt valahová bevonták volna. Illetve 
hogyha megengedik, akkor még egy dologban csatlakoznék Farkas Sándor 
alelnök úrnak a felszólalásához. Ő kifogásolta azt, hogy az agrárképzéssel 
kapcsolatos negatív változások kedvezőtlenül érintik a magyar agrárium 
helyzetét is. Ugyanakkor szeretném megkérdezni azt, hogy ha Farkas Sándor 
fideszes országgyűlési képviselőként, a Mezőgazdasági bizottság alelnökeként 
ezt kifogásolja, akkor hogyan lehet, hogy mégis ezen intézkedéssel együtt 
önálló karokat, szakokat szüntetnek meg? Mitől lehet az, hogy az agrár-
felsőoktatásban gyakorlatilag olyan speciális, nagy igényű képzések szűntek 
meg, amelyekre korábban mindig volt jelentkező, a másik pedig az, hogy 
voltak olyan speciális képzések, ahol nagyon kis érdeklődéssel volt jelentkező, 
de az európai trendek azt mutatták, hogy mindenütt van képzés, ilyen például 
az ökotoxikológus képzés, ami szintén halállistára került ebben a rendszerben. 

Tehát abban, hogy szükség van szakemberekre, teljes mértékben 
egyetértek Farkas Sándor képviselőtársammal, viszont jelen pillanatban nem 
nagyon látszódik az, hogy ez ügyben lenne képzés. 

Legutolsósorban egyetlenegy politikai kérdésem lett volna még Lázár 
János úrhoz, de hogyha államtitkár úr esetleg tud erre választ adni, akkor 
elfogadom államtitkár úrtól is a választ. Nyilvánvalóan itt a politikai kérdés 
arra vonatkozott, hogy egy ugyanilyen miniszteri meghallgatáson, körülbelül 
egy évvel ezelőtt Lázár miniszter úr mondta azt, hogy az MSZP-s kormány 
alatt az MSZP-s menedzsment lopja szét, a fideszes kormány alatt a fideszes, 
nem kellenek állami vállalatok. Az lett volna kérdésem, hogy Mezőhegyes 
esetében akkor mire kell számítanunk és mire számíthatunk adott esetben, 
hogyha ez a tendencia folytatódik, és van-e valami megnyugtató rendszere, 
hogy ezen tud változtatni miniszterként? Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adok szót. 

Válaszok, reflexiók 

Kis Miklós Zsolt 

KIS MIKLÓS ZSOLT agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség): Köszönöm szépen az újbóli lehetőséget. A dicséretet 
köszönjük a képviselő úrnak. A kérdésére válaszolva, illetve felvetésére 
válaszolva, hogy ne csak a gazdák fizessék az újonnan kiépítendő országos 
talajgenerátoros jégvédelmi rendszernek a működési költségeit, a kormány 
határozata arról is szól, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálja meg 
azt, hogy más szereplők hogyan tudnak ebben a költségekhez hozzájárulni 
úgy, hogy ezt valamilyen módon az adójóváírással vagy az adókörnyezetben 
valahogy realizálni tudják. Tehát a szándék megvan, a kárenyhítési törvény 
módosítása pedig jelenleg is napirenden van, ha jól tudom, akkor épp 
csütörtökön fogunk Czerván államtitkár úr kollégáival erről még a 
továbbiakban egyeztetni. 
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Sallai képviselő úr kérdéseire igyekszem válaszolni. Jó néhány felvetése 
volt, ami nem kérdés, hanem inkább minősítés, az állami földek értékesítése. 
Nyilván persze ki lehet ragadni példákat, pontosan tudjuk azt, hogy a 
külföldieket, azokat a „külföldieket”, akik egyébként tagállami állampolgárok 
és nem három, hanem már legalább 5-10 éve Magyarországon élnek, 
legalábbis tudtommal nincs olyan jogszabály, amivel őket korlátozni lehetne a 
földvásárlási szándékukban. Egyébként ha megnézzük a több ezer földhöz 
jutott és a licitek során sikeres földvásárlásban érintett gazdálkodókat, akkor 
azért igencsak elenyésző ezeknek a száma. 

Miniszter úrnak nem szándékom kijavítani a mondatait, mert 
egyértelmű volt, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet félreérteni, amikor ő a 
tulajdont erősíti, az abszolút egybecseng a Fidesz-Magyar Polgári Párt polgári 
értékrendjével a tulajdonosi jogviszonyok esetében. (Sallai R. Benedek: 
Helikopter!) 

A kisbirtok, nagybirtok aránya, aranykorona vagy hektár, nézze, 
képviselő úr, a parlamentben is már egyszer igyekezett tőlem egy interpelláció 
során provokációként véleményt formálni (Sallai R. Benedek: Bocsánat!), én 
egy dolgot javaslok mindenkinek a figyelmébe. A birtokpolitikai irányelveknek 
megfelelően van egy 1800 hektáros limit, ami az állattenyésztőket illeti. 1200 
hektáros limitről szintén van szó, de a vidékfejlesztési programban nem 
hektárok lettek nevesítve, hanem úgynevezett standard termelési érték. Tehát 
azért ezeket is igyekszünk, azt gondolom, hogy igyekeznie kell mindenkinek 
megismernie, figyelembe vennie. Ezek az arányok azért nagyjából 
egybecsengenek, még hogyha ott hektárban nem is lehetett nevesíteni, de 
hogyha megnézzük, hogy mekkora egy kisebb gazdaságnak vagy egy nagyobb 
gazdaságnak a jövedelemtermelő képessége, akkor ez a vidékfejlesztési 
programban elég jól levetíthető. 

Egyébként azt kell mondanom, hogy attól is függ persze, hogy mivel 
foglalkozik az a gazdaság: állattenyésztéssel, azon belül is intenzív vagy 
extenzív állattenyésztéssel, kertészeti ágazattal foglalkozik-e, akár mondjuk 
intenzív kertészeti növénytermesztéssel vagy sima szántóföldi 
növénytermesztéssel, ad abszurdum mondjuk egy intenzív 
gyümölcstermesztéssel. Tehát itt pontosan tudja képviselő úr is, hogy nehéz 
hektárban megfogalmazni vagy akár aranykoronában, mert azt gondolom, 
hogy akinek van, mondjuk 300 hektár nagyon intenzív gyümölcskultúrája, 
azért az már egy nagyon komoly gazdaság talán, mert a családi gazdaság 
méreténél nagyobb is, akik ilyenekkel foglalkoznak. Tehát minden relatív, 
hogy mivel foglalkozik, milyen területen. Azt gondolom, hogy ebben 
egyezségre soha nem fogunk jutni. 

A kifizetések hogyan fognak felgyorsulni? Hát, úgy fognak felgyorsulni, 
hogy döntéseket hozunk előtte. Tehát vannak a normatív jellegű támogatások, 
amelyeket az egységes kérelemben kell beadni, ezeknek az elbírálása 
gyakorlatilag nem olyan, mint a pályázati keretek, hanem szinte 
automatikusan jár, hiszen ha megfelel az egységes kérelem-beadási 
feltételeknek, akkor azok járnak és a szokásosnak megfelelő módon kifizetésre 
kerülnek. Azon persze dolgozunk az MVH-val közösen, hogy lehetőleg ne csak 
a területalapú és a zöldítési meg egyéb termeléshez kötött támogatások 
előlegeit tudjuk fizetni, hanem próbáljuk meg már az első évben. Remélem, 
hogy sikerülni fog, de hogyha esetleg mégsem, akkor sem dőlünk annyira 
dugába, de mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy már az idei évben, az 
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előlegkifizetésnél is érintsük azokat a pályázatokat, amelyeket a 
vidékfejlesztési vonalon, lásd az AKG, lásd az ökotámogatás. 

Azért azt tudni kell, hogy itt nagyon sok minden feltételnek meg kell 
felelni, de az Európai Bizottsághoz is fordultunk, hogy mondjanak véleményt. 
Szóban már tájékoztattak arról, amit majd le fognak írni írásban, de azért ott a 
levelezés sajnos, szintén hetekig el szokott tartani, de leírták, hogy minden 
olyan objektív ellenőrzést, amit az MVH meg tud tenni, azt tegyen meg, amit 
nem tud megtenni, ne tegyen meg. 

Mire gondolok? Az, hogy egy gazdálkodási napló majd csak 2017 
mondjuk februárjában, márciusában kerül feltöltésre elektronikusan egy 
felületre, azt nem tudja most egy ellenőr megnézni, hiszen nem áll még 
rendelkezésre. Erre kérdeztük azt a Bizottságtól, hogy ennek ellenére előleget 
lehet-e fizetni vagy sem. Szóban most megerősítették, hogy elméletileg lehet 
ilyet fizetni. Nyilván technikai feltételeket, kapacitásokat meg kell vizsgálni, de 
azon dolgozunk, hogy már az első évben legyenek ilyen előleg-kifizetések. 

A beruházásoknál pedig nyilván az kell, hogy megvalósuljanak egyrészt 
a támogatói döntések, ehhez persze nyilván nekünk is fel kell gyorsítanunk. 
Ezért ugyanaz a szakembergárda dolgozik a kérelemkezeléssel is jelenleg, 
mármint a kifizetési kérelmek kezelésével, meg a támogatási kérelmek 
kezelésével is, nyilván amiket szükséges, tűzfalakat beépítve az adatok 
kezelésébe, de azért ez egy borzasztó időigényes munka, és mint ahogy 
mondtam, a pályázók több mint 90 százalékánál hiánypótlást kellett előírni. 
Amíg ezek nem érkeznek be, és nem zárulnak le, addig nem tudunk támogatói 
döntéseket hozni. A trágyatárolók esetében a döntés megtörtént, tehát 
ezekben a pályázatokban a héten megkezdődhet a támogatói okiratok 
megküldése, és azon dolgozunk, hogy a projektértékelő rendszer kapja meg 
azokat kérelmeket, amelyekhez teljes egészében már minden dokumentum 
rendelkezésre áll, és hogyha ezek megvannak, akkor ezek a döntések még az 
idei évben meg tudnak születni, és onnantól kezdve nemhogy majd a kifizetési 
kérelmeket rendezzük, hanem már az előlegek kifizetését is tudjuk rendezni. 
Én bízom benne, hogy még az idei évben ilyen kifizetések is meg fognak 
történni.  

A szövetkezetek, termelői csoportok támogatásáról: minden olyan 
termelői csoport, szövetkezet, amely már elismert szövetkezetként működik, 
indulhat a beruházási támogatásokon, azoknál pedig, amelyek most jönnek 
létre, két szabályozás zajlik, amelyben szintén megkérdeztük az Európai 
Bizottság jogi álláspontját – ez megint csak egy kicsinek tűnő szakmai kérdés, 
de akkor menjünk bele ennyire részleteiben! Jelenleg a szabályozottság azt 
vetíti előre, hogy az agrártárca vagy az FM rendeletben szabályozza azt, hogy 
ezeket a termelői csoportokat, szervezeteket hogyan és miképpen lehet 
minősíteni, erről szól egy FM-rendelet, és a mi jogértelmezésünk szerint a 
vidékfejlesztési programban még többletkötelezettségeket, illetve többlet 
kiválasztási kritériumokat is megkövetelhetünk. Erről megy most a vita, hogy 
akkor ezt jogilag hogyan lehet rendezni, ezt rendeletben kell-e majd 
szabályozni, vagy pedig már a pályázati felhívásban lehet, de ezt is záros 
határidőn belül rendezzük, és hogyha ez az egyetlen nyitott kérdés 
megválaszolásra kerül, akkor onnantól kezdve ez a támogatás is rendelkezésre 
áll. Erre 26 milliárd forintos támogatási keretet vetítettünk előre – halkan 
megjegyzem: szerintem nem lesz ekkora igény rá, úgyhogy előrevetítve én 
nagyon optimista vagyok e tekintetben. Olyan támogatásokat nem szeretnénk 
majd biztosítani, mint ami az előző időszakokban sajnos előfordult, hogy 
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mondjuk vállalták az ötéves kötelezettséget, finanszíroztuk őket, kaptak 
támogatást, aztán ahogy letelt az ötéves kötelezettség, köszönték szépen, és 
felszámolták magukat. Megpróbálunk tehát akár rendeleti szinten, akár 
pályázati felhívás szinten olyan előírásokat beépíteni, amelyek szinte 
garantálják azt, hogy ezek a termelői csoportok hosszú távon is a tagok 
érdekei mentén működnek majd, és nemcsak öt évre, hanem akár 10-15 évre.  

Kérdés volt, hogy az agrártárca működése hova tartozik, konkrétan így 
hangzott el a kérdés, most ez a stratégiai kabinet vagy a gazdasági kabinet 
ügye. A kabinet működése nem tárcákhoz kötött, attól függ, hogy milyen téma 
kerül a kormány elé. Ha és amennyiben nem feltétlenül költségvetési ügy, 
hanem szakmai stratégiai ügy, akkor a stratégiai kabinet tárgyalja, ha pedig 
konkrétan gazdasági, költségvetési vonzata van, akkor pedig a gazdasági 
kabinet tárgyalja, a végén pedig természetesen a kormány.  

Az agrár-felsőoktatásról, azt gondolom, a miniszter úr elmondta az 
álláspontját és a véleményét.  

Mezőhegyest illetően pedig én nagyon biztos vagyok benne, hogy 
Farkas Sándor személyében egy olyan kormánybiztosa van, aki ezt az ügyet 
úgy a kezébe fogja venni, hogy valóban méltó lesz majd a mintagazdaságra. 
Úgyhogy csak optimistán előre, és mindenkit erre tudok csak buzdítani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úr 

meghallgatása napirendi pontnak majdnem a végére érkeztünk, amikor 
Kovács Zoltán államtitkár úr is jelentkezett, hogy reflektáljon az elhangzott 
kérdésekre. (Derültség.) Megadom a szót. 

Dr. Kovács Zoltán 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN területi közigazgatásért felelős államtitkár 
(Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök úr. Ezen hosszú felszólalások 
után én kérdeztem itt képviselőtársaimat, mert eddig azt hittem, hogy a 
rendőrök, katonák és a jogászok beszélnek a legtöbbet, de rájöttem, hogy az 
agráriumra is legalább ilyen igaz ez… 

 
ELNÖK: Ez hosszú évek óta így van, tessék megnézni az üléseink 

időtartamát! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN területi közigazgatásért felelős államtitkár 

(Miniszterelnökség): Voltam már néhány ülésen, és meg is kérdeztem, hogy 
valakit szótagra fizetnek-e. (Derültség.) De félretéve ezt a történetet (Jakab 
István: Én rövid voltam, államtitkár úr.), félretéve a viccet, mert rendkívül 
komoly dolgokról beszélünk, néhány dolog elvarratlan maradt, amire 
szeretnék válaszolni.  

Az egyik, hogy a – kerekítve – 8700 liciten elkelt ingatlanból 
mindösszesen 31 ingatlan volt, amely 200 hektár feletti nagyságrendű, tehát 
százalékban sem tudjuk kifejezni, ez olyan alacsony szám volt. Gőgös Zoltán – 
aki most nincs jelen – részéről hangzott el, hogy jelentős számban voltak 
olyan ingatlanok, amelyek nem kerültek úgymond megosztásra, és eszerint 
kisebb területekként értékesítésre. Mindösszesen tehát 31 ilyen volt.  

A másik, amit szeretnék mondani, hogy 8500 adásvételi szerződés 
készült el eddig az NFA-nál, ebből az elővételi joggal jelentkező kerekítve 1800 
fő volt. Itt 60 napra ki van függesztve, tehát gyakorlatilag nyilvános árverés 
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van, és 60 napos kifüggesztés van, ami azt jelenti, hogy akit érdekel és érint ez 
a kérdés, tud róla. Egyetértve azzal, amit a miniszter úr is elmondott, hogy az 
egyszavas elutasító mondatok vagy az egymondatos elutasítás helytelen, de 
elég nagy hírverést kapott nemcsak Sallai képviselő úr trágyaleöntése és az 
MSZP-s képviselők követő emberfogása, amikor én jártam a különböző 
árveréseken, ahova mentem, Gőgös Zoltán – nem azért, mert egy városban 
lakunk –, mindig követett a különböző árverési helyszíneken, de elég nagy 
hírverést kapott, tehát aki az elővásárlási joggal 60 nap alatt nem tud 
jelentkezni, ott vélhetően emberi mulasztásról van szó, és nem a megfelelő és 
nyilvános tájékoztatásról.  

A másik: szintén elhangzott itt az imént a külföldiek ingatlanszerzése. 
Egyetlenegy külföldi ingatlanszerzés nincs bejegyezve a földhivatalokban, ezt 
bizton mondhatom, mert hozzám tartozik. Ennyivel szerettem volna a hosszan 
felszólalókat kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételt az ülés hosszára 

nézve, valóban, az egyik legtöbb időt itt eltöltő bizottság vagyunk az általános 
időtartamokat tekintve már hosszú évek óta. Lehet, hogy ez az ülésvezetési 
stílusomnak is köszönhető (Közbeszólás: Humánus vagy, elnök úr.), nagyon 
ritkán élek a szómegvonási jogommal – néha talán meg kellene tennem.  

Viszont most mégiscsak úgy érzem, hogy ennek a napirendi pontnak a 
végéhez közeledve lezárhatom a Miniszterelnökséget vezető miniszter úr és 
segítő kollégái meghallgatását. Köszönöm, hogy mintegy három órán 
keresztül a rendelkezésünkre álltak, ez egy tisztességes időtartam arra, hogy 
minden kérdést kibeszéljünk.  

Tájékoztató a 2016. évi agrártámogatási kérelmek 
kifizetéséről 

Viszont mivel módosítottuk a napirendünket, ezért még egy napirendi 
pontunk hátra van, és én ezt meg is nyitom, azzal, hogy a tájékoztató a 2016. 
évi agrártámogatási kérelmek kifizetéséről szóló pontot napirendre vettük. 
Czerván György urat, illetve az MVH elnökét kérnénk meg, hogy erről tartsák 
meg a tájékoztatót. Megadom a szót. (Az előző napirendi ponthoz érkezett 
vendégek távoznak.) 

Tájékoztatók 

Czerván György 

CZERVÁN GYÖRGY agrárgazdaságért felelős államtitkár 
(Földművelésügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm az 
Ellenőrző albizottság kitartó és türelmes tagjait, valamint minden kedves 
érdeklődőt! A meghívóban a miniszter úr szerepelt előadóként, én az ő 
nevében is elnézést szeretnék kérni, mert egyéb programjai nem tették 
lehetővé, hogy itt legyen. Az elnök úrral ketten próbáljuk meg helyettesíteni a 
miniszter urat. Illetve én úgy gondolom, hogy hasonló időkeretben vagy 
időkeret nélkül a miniszteri, a földművelésügyi miniszteri meghallgatáson lesz 
lehetősége majd Fazekas miniszter urat – ugyanúgy, mint minden más 
minisztert – meghallgatnia a Mezőgazdasági bizottságnak.  

Abból a szempontból nehéz helyzetben vagyok, vagyunk, hogy nagyon 
hosszú volt az előző napirendi pont, és már alig maradtunk, úgy látom, a sajtó 
is elment, sőt az élelmesebbek… 
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ELNÖK: Az MTI még itt van, ők nagyon kitartóak! (Derültség.)  
 
CZERVÁN GYÖRGY agrárgazdaságért felelős államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): Ó, remek! …És az élelmesebbek már 
sajtótájékoztatót is tartottak… 

 
ELNÖK: Majd reflektálunk!  
 
CZERVÁN GYÖRGY agrárgazdaságért felelős államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): …, tehát lehet, hogy már azt is tudják, hogy 
én mit fogok mondani most. Egyébként én tényleg nagyon röviden szeretném 
elővezetni a témát.  

Én ebből a címből, nem biztos, hogy jól, arra gondoltam, arra 
gondoltunk, egyeztettünk az elnök úrral, hogy elsősorban az EMGA-s 
kifizetésekkel – az egységes kérelemhez az kapcsolódik, és nekem azt sugallta 
a cím – kapcsolatos dolgokat, aktualitásokat mondjuk el, mondjam el; ilyen 
szempontból is könnyű helyzetben vagyok, hiszen tegnap tartottunk 
sajtótájékoztatót erről a témáról. De természetesen, hogyha a nemzeti 
kifizetések, az átmeneti nemzeti támogatáson kívüli nemzeti költségvetésből 
finanszírozott kifizetések érdeklik a jelenlévőket, akkor arról is szívesen 
beszélek. Ebben a körben – majdnem mindenkit személyesen ismerek itt – 
nem mondom el azt, hogy itt az EMGA, az EMVA meg a nemzeti 
költségvetésből való támogatásfinanszírozás között mi a különbség, és az 
EMVA-ról nyilván nem fogok már beszélni, nem fogunk róla beszélni, mert 
azt kimerítettük énszerintem az előző napirendi pontnál.  

Elsősorban az EMGA-s, illetve az átvett nemzeti támogatásból fizetett, 
fizetendő előlegekre szeretnék koncentrálni, és nagyon-nagyon sok olyan téma 
volt az előző napirendnél, amit én felírtam magamnak, és a jelenlévők 
többsége ismer, hogy a nagy részére, ami minket érint, az FM-et, tudnék is 
válaszolni. De nem sorolom fel, rengeteg ilyen címszót írtam fel, de azt 
ígérem, ígérjük a kollégákkal együtt, hogy miniszter urat tájékoztatni fogjuk. 
Nyilván ezek a kérdések majd fel fognak merülni a miniszter úr bizottsági 
meghallgatásánál is, miniszter úr ezekről fog majd beszélni. 

Tehát a támogatási előleget – ahogy talán itt elhangzott – október 17. és 
november 30. között lehet az uniós jogszabályok alapján fizetni és 
Magyarország ezt ugyanúgy, mint a korábbi években, az idén is megtette, 
megteszi. Sőt tavaly nyolc jogcímen indítottunk előlegfizetést, az idén még 
erre ráteszünk egy lapáttal és 11 jogcímen fogunk támogatási előleget fizetni. 
Két dolgot szeretnék ennek kapcsán kiemelni, hogy az első lehetséges fizetési 
nap az előleg szempontjából a tegnapi nap volt, 16-a hétvégére esett, ezért 
tegnap, 17-e, hétfő volt. Nem minden tagállam él ezzel a lehetőséggel, és főleg 
nem ennyi jogcímen, nem is tudunk erre példát mondani, hogy ennyi 
jogcímen megkezdődne máshol az előlegfizetés. 

A másik fontos dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy 70 
százalékos elméleti felső határ van az előlegfizetésre. Ez nagyon fontos, hogy 
ez egy elvi lehetőség, hiszen van néhány olyan tényező az előlegszámítás meg 
maga a támogatásszámítás kapcsán, amit most még nem tudunk. Ilyen a fiatal 
gazdák visszaosztása vagy a kistermelői támogatáscsökkentés, tehát ezt majd 
egy későbbi időpontban látjuk tisztán. Azt tudom mondani, hogy a jogos 
kérelmezők, ahol nincsen semmi probléma és az ellenőrzések megtörténtek, a 
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teljes kifizetés körülbelül 50-60 százalékára számíthatnak, ez lehet nyilván 
eltérő, attól függően, hogy van-e probléma. 

Ezt a 11 jogcímet tartom annyira fontosnak, hogy konkrétan is meg 
szeretném nevezni. Először az európai uniós, tehát az EMGA-s jogcímekkel 
szeretném kezdeni. Ide tartoznak az alaptámogatási kifizetések, ami SAPS-
elven működik, a zöldítési kifizetések, ez a kettő együtt felel meg, csak két 
különböző soron a korábbi területalapú támogatásnak. Ide tartozik az idei 
évtől a kistermelők átalánytámogatása, ez egy új jogcím, ez tavaly nem 
működött, és ugyancsak idetartozik, idekerült a fiatal gazdálkodók közvetlen 
támogatása, nem keverendő össze azzal a fiatalgazda-támogatással, amire egy 
kérdés vonatkozott. Tejhasznú tehéntartás támogatása, hízottbika-tartás 
támogatása, anyajuhtartás támogatása. Ez utóbbi három a termeléshez kötött 
jogcímekre vonatkozik. Ezen kívül vannak az átmeneti nemzeti támogatások, 
ami nemzeti költségvetésből finanszírozott. Itt is fizetünk előleget, mégpedig 
az anyajuhtartásra, a tej nemzeti támogatására, hízott bika, illetve 
szarvasmarha extenzifikációs támogatása. Tehát ez utóbbi négy jogcím pedig 
nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatás, de ugyanolyan szabályok 
vonatkoznak ezekre, ezek kifizetésére, mint az EMGA-s jogcímekre. Tehát 
gyakorlatilag hogy előleget mikortól lehet kezdeni, és egyébként ezek a 
támogatások a tárgyévet követő év június 30-áig esedékesek. 

Szeretném kiemelni, hogy nyilván szempont volt az előleg-jogcímek 
megválasztásánál, hogy azokat a jogcímeket próbáltuk összeszedni, ahol a 
legnagyobb összegek vannak, mármint fajlagosan, másfelől pedig az 
állattenyésztést és főleg a tejágazatot érintő támogatási jogcímeket próbáltuk 
előrevenni. Nem kell magyaráznom, hogy miért. 

Az előző év volt, az óév, a 2015-ös év volt a gyakorlóév az új támogatási 
rendszerben, hiszen hiába beszélünk 2014-2020-ról, igazából az új rendszer 
2015-től működött, a ’14-es év az átmeneti év volt, és én úgy gondolom, hogy 
összességében kiálltuk azért a próbát. De nyilvánvaló, hogy mind az MVH, 
mind a minisztérium állományában, mind a gazdáknál azért voltak olyan 
tapasztalatok, amiket érdemes hasznosítani az idén, meg a következő 
időszakban is. Elsősorban a zöldítés jelentette az újdonságot. Ez mindenfajta 
szempontból, szemléletét tekintve, ellenőrzési módszereit tekintve, az 
igénylési gyakorlatot tekintve mindenféleképpen új dolog volt. Nemcsak 
Magyarországon okozott problémát, az Unió valamennyi tagállamában és a 
zöldítésen belül is az úgynevezett EFA-területtel kapcsolatos problémák 
jelentek meg vagy értelmezési problémák, tehát az ökológiai célterület, hiszen 
ez volt a legbonyolultabb része a támogatási rendszernek. 

Csak érdekességképpen jelzem, hogy az Európai Unión belül 50 
különböző zöldítési modellt azonosítottak be a kollégák. Mi igyekeztünk egy 
gazdabarát modellt választani, hogy minél nagyobb menürendszerből 
tudjanak a magyar gazdálkodók választani, a számukra legkényelmesebbet, a 
legkedvezőbbet. 

Tehát a zöldítéssel kapcsolatosan jött a legtöbb észrevétel, és az 
úgynevezett termeléshez kötött támogatásokkal kapcsolatban. Én úgy 
gondolom, hogy a szakmai észrevételek eljutottak hozzánk és dolgozunk is a 
kollégákkal azon – Brüsszel felé már megtettük az észrevételeinket –, hogy 
2017-től lehet belenyúlni a rendszerbe. 2017 után itt ezeken a területeken 
változtatások, könnyítések lesznek majd reményeim szerint, és persze, maga 
az Unió is, Hogan biztos úr és csapata is dolgozik azon, hogy hol tudna további 
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egyszerűsítéseket bevezetni, de ez majd egy külön téma lesz a későbbiekben, 
amikor ezek a dolgok eldőlnek. 

Még annyit szeretnék mondani, hogy az eurós alapú támogatásokat 
mindig szeptember 30-ai árfolyamon számítjuk át forintra, ez az idén 309,79 
forint, tehát ez volt az átszámítási kulcs. 

Az előleg fizetésén túl készülünk még ezzel párhuzamosan a 
tejtámogatások kifizetésére. Az Unió a tejválság hatására egy 500 millió eurós 
csomagot fogadott el, annak van egy 150 millió eurós része, ami a 
termeléscsökkentéssel kapcsolatos. Ez uniós bizottsági döntés volt, 
Magyarország a termeléscsökkentési támogatásokat nem javasolta, és van egy 
350 milliós másik része, amelyben el tudtuk érni azt, hogy a tejtermelés 
szinten tartása is támogatható lesz. Ez utóbbiból a Magyarországra eső 
résznek durván az uniós lába 3 milliárd forint, és ugyanennyit tudunk nemzeti 
költségvetésből hozzátenni, tehát ez egy további 3 milliárd forint, összesen 
közel 6 milliárd forint. Tehát ennek a kifizetésének az előkészítésén is 
dolgozunk. 

Az egyéb nemzeti költségvetési támogatásokkal én nem foglalkoznék 
most, hiszen ezek már elég régóta stabil rendszerben működnek, itt az 
állatjóléti támogatások, amelyek a legismertebbek, és főleg azok, amelyeket 
uniós ágról nem lehet finanszírozni, a sertésre, baromfira gondolok. Ezeknek 
folyamatosan, negyedévente történik az elszámolásuk, tehát egy adott évben, 
2016-on belül például 2015 utolsó negyedévét fizetjük ki, és utána a 2016 első, 
második, harmadik negyedévét év végéig, és nyilván a ’16-os utolsó 
negyedéves áthúzódik a következő időszakra. 

Itt a tejtámogatásról még csak annyit, hogy év közben a kormány egy 
döntést hozott, hogy 11,4 milliárddal segít egy rendkívüli támogatással a 
tejágazatnak, év közben ez a támogatás is egy megemelt költségvetési 
pluszforrásból kifizetésre került. 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani és átadom a szót elnök 
úrnak, hogyha elnök úr megengedi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kérdés, 

észrevétel van-e. 
 
CZERVÁN GYÖRGY agrárgazdaságért felelős államtitkár 

(Földművelésügyi Minisztérium): Még az MVH-elnök úrnak szerettem volna 
átadni a szót, ha megengeded, elnök úr. 

 
ELNÖK: Akkor nem figyeltem oda, elnézést. Gyuricza elnök úrnak adok 

szót. 

Dr. Gyuricza Csaba 

DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal): Köszönöm szépen. Az államtitkár úr szinte mindent elmondott, de 
engedjék meg, hogy néhány gondolattal kiegészítsem az elhangzottakat.  

Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni és nyomatékosítani, hogy 
azok az intézkedések, amelyeket másfél évvel ezelőtt elkezdtünk bevezetni a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban, azok most kezdenek beérni, 
amit az államtitkár úr is jelzett. Az, hogy 11 jogcímen el tudtunk indítani 
előlegfizetéseket Magyarországon, az – nem lehet eléggé hangsúlyozni – egész 
Európában egyedülálló, mert abban a 9 tagországban a 28-ból egyébként, 
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amely el tudta indítani az előlegfizetést, mindenhol szinte egy-két jogcímben 
indították el, Magyarországon ezt ebben az évben 11 jogcímben tettük, tesszük 
meg. Azoknak az intézkedéseknek köszönhetően, amelyeket bevezettünk 
annak érdekében, hogy minél hamarabb el lehessen kezdeni az 
agrártámogatások kifizetését, és az alaptámogatást, az előleget a gazdálkodók 
fele, a 123 ezer gazdálkodóból 60 ezer gazdálkodó számára, akik kaphattak, 
akik jogosultak voltak rá, már az első napon eljuttattuk, a mai napon pedig 20 
ezer gazdálkodó számára megindítottuk már a zöldítési előleget. Néhány 
nappal a kifizetések indítása után már mindig dörömbölnek az ajtón a gazdák, 
hogyha nem kapták meg a támogatásokat, de mindig hangsúlyozzuk, hogy az 
előlegkifizetés egy ütemezett, ügycsoportok szerint zajló kifizetést jelent 
október 15-étől másfél hónapon keresztül, november 30-áig. Ebben az 
időszakban, most is így lesz ez, de próbáltuk úgy előkészíteni és lezárni az 
ellenőrzéseket, hogy az első napokban egy nagyobb ügycsoport, ügyfélkör 
számára tudjuk eljuttatni ezeket a támogatásokat, ezeket a támogatási 
összegeket.  

Az a célunk egyébként, hogy a zöldítési támogatás kapcsán az 
előlegeket tavalyhoz képest mintegy háromszoros összegben juttassunk el 
idén előleg formájában a gazdák számára, és nem azért – nincs itt Gőgös 
Zoltán képviselő úr –, mert attól félünk, hogy jövőre nem kapnak a gazdák 
támogatást, hanem ettől függetlenül szeretnénk ezeket a támogatásokat 
eljuttatni, tehát nem azért, hogy előre kifizessük, mert jövőre nem fogják azt 
megkapni, hanem az a célunk, hogy ebben az évben kifizessünk 200 milliárd 
forintot a magyar gazdák számára, mert az inputokhoz – ezt ebben a körben 
talán nem kell mondani –, a talajműveléshez meg az egyéb költségek 
fedezésére ez nélkülözhetetlen a gazdálkodók számára.  

Röviden még ennyiben szerettem volna kiegészítést tenni, és hogyha 
kérdések vannak, akkor természetesen szívesen állunk rendelkezésükre.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem lenne egy, mert valamit nem 
értettem. 123 ezer gazdálkodót említettél, elnök úr, és annak a fele, 60 ezer… 

 
DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal): Igen, az a… 
 
ELNÖK: 123 ezer igény érkezett be? Hogy is lehet ez? Mert 180-190 

ezer környékén szoktunk kapni. 
 
DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal): Nem. Minden évben összességében 170-175 ezer a beérkezett 
kérelmek száma, de az új közös agrárpolitika rendszerében az 
alaptámogatásra, illetve a zöldítési támogatásra 123 ezer kérelem érkezett be, 
a többi a kistermelői körbe ment át, csaknem 50 ezer. Így jön össze most a 
korábbi rendszerben meglévő 170-egynéhány ezer kérelem. 

 
ELNÖK: Jó, értem. Tehát akkor ezek szerint mintegy 40-45 ezer a 

kistermelői… 
 
DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal): 50 ezer, 50 ezer körüli. 
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ELNÖK: …, 50 ezer környékén abba a kategóriába kerültek, vagy azt 

kérték. 
 
DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal): Igen. Számukra is megindítjuk ebben az évben egyébként az 
előlegfizetést a tavalyival szemben, ott is elő tudtuk készíteni úgy a 
kérelmeket, illetve kaptunk hozzá hozzájárulást a Bizottságtól, hogy számukra 
is tudunk előleget indítani az elkövetkezendő hetekben. 

 
ELNÖK: Értem. Hány százalékkal tervezitek az előleget? Mit jelent ez? 

A teljes várható, egy gazdálkodónak jutó kifizetésnek a hány százaléka 
számíthat előlegnek? 

 
DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal): Ez a kérdés tipikusan az a kérdés, amire utólag tudok majd 
válaszolni, amikor lezártuk a kifizetést, hogy hány százalékot tudunk kifizetni, 
de az elméleti felső határ, a határmaximum a 70 százalék. Ez a gyakorlatban 
azért nem jelent 70 százalékot, mert vannak olyan csökkentési tényezők, 
amelyeket alkalmazni kell például a fiatal gazdák kifizetései miatt. Ezért azt 
mondjuk, hogy akinél minden ellenőrzést lezártunk, és nincsen semmilyen 
kockázati tényező, annál ez a gyakorlatban 55-60 százalék kifizetést jelent 
előleg formájában.  

Azt azért szeretném még hangsúlyozni, ami, remélem, a tavalyi év után 
már a gazdálkodók számára is egyértelművé vált, hogy miután a korábbi 
területalapú támogatás két jogcímre vált külön: alaptámogatásra és zöldítésre, 
ezeket külön is fizetjük ki. Tehát senki ne ijedjen meg, amikor a számláján 
csak az egyik hányadnak az 50 százaléka lesz, ne vonja össze a teljes összeggel, 
és ne mondja azt, hogy akkor 30 vagy 25 százalékot kapott, mert ezek 
egymásra épülő jogcímek, és egymás után történik a kifizetésük és a kifizetés 
indítása.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Gábor alelnök úr! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Csak annyi kérdésem 
lenne, mert az előző napirendi pontnál elhangzott, hogy az új rendszer 
akkreditációja, végleges akkreditációja 2017 végére várható, hogy a teljes 
kifizetésekben, tehát az előlegen túli kifizetésekben ez okozhat-e bármilyen 
csúszást. Ugyan most az elnök úr mondta, hogy Gőgös Zoltán képviselőtársam 
alaptalanul aggódik, de mégiscsak melyik az az akkreditációs lépés, amelynek 
a megtörténte után már nyugodtak lehetünk, hogy akkor innentől fogva már 
biztosan menni fog a következő részlet is?  

 
DR. GYURICZA CSABA elnök (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal): Ezzel kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy a Miniszterelnökség 
vezetői, munkatársai kimerítő választ adtak az akkreditációval kapcsolatban.  

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

Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot is lezárom.  
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Köszönöm szépen a türelmét az államtitkár úrnak és az elnök úrnak, 
hogy ilyen módon tudtuk összevonni a két bizottsági ülést, és hogy ennek az 
elhúzódó részét is türelemmel tolerálták. 

Egyebek 

Az egyebekben nekem nincs bejelentenivalóm. Köszönöm 
mindazoknak a bizottsági tagoknak, akik a búcsúszimfóniának megfelelően 
fogyatkozó képviselői létszám mellett még mindig itt tudtak maradni.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 47 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Molnár Emese és Pavlánszky Éva 

 


