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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm természetesen az 1. napirendi 
ponthoz érkezett dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, az őt 
kísérő államtitkári kart és a munkatársakat, akik az FM képviseletében szintén 
jelen vannak. A napirendtervezetet írásban, a szokott módon kiküldtük. 
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor 
szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk 
haladni.  

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
meghallgatása 

Mint ahogy említettem egy napirendi pontot tűztünk ki a mai napra, ez 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter meghallgatása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi törvény 41. §-a alapján szokásunknak 
megfelelően. Azt is szeretném elmondani, hogy először szokásunknak 
megfelelően a miniszter úrnak adok szót, hogy megtartsa éves beszámolóját, 
és utána adok lehetőséget képviselőtársaimnak a kérdések, észrevételek 
megtételére. Miniszter úr, megadom a szót. 

Dr. Fazekas Sándor tájékoztatója 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Szeretettel köszöntök 
mindenkit! A mai meghallgatás tárgya a mezőgazdaság, az agrárgazdaság 
mögött álló esztendő, az élelmiszergazdaság teljesítménye, erről szeretnék egy 
rövid összegzést adni. Nyilván törekszem a teljességre, de azt aligha lehet 
elérni, hiszen egy rendkívül széles, gazdag területről van szó, amelyről azt 
lehet elmondani, hogy a magyar mezőgazdaság 2016-ban a magyar gazdaság 
egyik leggyorsabban fejlődő, leggyorsabban növekedő területe volt, a 
gazdasági növekedésnek, az ország gazdasági fejlődésének az egyik 
hajtómotorja. Ez a statisztikai adatok függvényében jól látható, hiszen 2016. I-
III. negyedévében a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének volumene 
17,9 százalékkal növekedett, ennek köszönhetően 0,6 százalékponttal járult 
hozzá a 2,1 százalékos GDP-növekedéshez, így a növekedése meghaladta 
többek között az autógyárakét, a gyógyszeriparét, az élelmiszeripart és az 
elektronikai ipart is felülmúlta, a feldolgozóipar 0,2 százalékpontos 
növekedést tudott felmutatni. Mindenképpen elismerés illeti a gazdákat, a 
termelőket, a háttérszolgáltatásokat nyújtókat, mindazokat, akik a 
mezőgazdasághoz mint Magyarország egyik legfontosabb, legeredményesebb 
ágazatához kötődnek.  

Ebben az eredményben a szakértelemnek, az európai uniós támogatási 
és piaci feltételekhez való alkalmazkodásnak éppúgy megvan a maga szerepe, 
mint annak, hogy az állam az agrártámogatásokat kellő időben tudta 
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biztosítani, egyes agrártámogatásokkal már európai szinten is a legmagasabb 
mértéket értük el, és olyan tényezőkkel is meg kellett bizony küzdenünk, és 
erről is szó kell hogy essék, komoly problémát jelentett a sertéspiaci válság, az 
elhúzódó tejpiaci válság, mindegyik világméretű kihívás a termelőknek, szinte 
egész Európát érinti a mostani baromfiinfluenza-járvány, és általában 
elmondható az, hogy a mezőgazdasági árak alacsonyak, az infláció mérsékelt, 
és ez nem tartja a termelői árakat. Ilyen körülmények között kell tehát 
boldogulni, ilyen körülmények között kell ellátni az országot élelemmel és kell 
biztosítani azt, hogy az exportbevételek is meglegyenek.  

Tisztelt Bizottság! Jó néhány számot, termésátlagot, 
termésmennyiséget szeretnék mondani, hiszen az aratás befejeződött, a 
betakarításnak a végén vagyunk, most már tudjuk a számokat. Búzából 
például 5,6 millió volt a betakarítás, ez 5 százalékkal több, mint egy éve volt, 
és 18 százalékkal több, mint a 2011-2015. közötti években, 18 éves rekordot 
döntött az 5,4 tonnás hektáronkénti hozam. Árpából soha nem volt még ilyen 
magas hozam, itt 1,6 millió tonnás termésmennyiség van, ez 14 százalékkal 
felülmúlta az előző évit és 40 százalékkal az előző ötévi értéket, tehát nagyon 
impozáns, 5,1 tonna/hektáros a termésátlag. Repcéből 800 ezer tonna került a 
magtárakba, 57 százalékkal több, mint 2015-ben, a 3,2 tonnás hozam 
rekordnak számít. Az őszi betakarítással a kukorica mennyisége meghaladja a 
9 millió tonnát, ez a rekordnak számító 8,7 tonnás hektáronkénti hozamnak 
köszönhető. Napraforgóból 1,8 millió tonnát takarítottak be a gazdák, ez 20 
százalékkal haladja meg az előző év és 28 százalékkal a 2011 és 2015 közötti 
évek szintjét, ezzel hazánk idén az Európai Unió legnagyobb napraforgó-
termelője, és a közösség termésmennyiségének a 22 százalékát adja ebből a 
nagyon értékes növényi termékből.  

Az állatállomány növekedése, illetve a helyzete vegyes képet mutat. A 
szarvasmarha-állomány a tejválság ellenére növekedett, a juhállomány szintén 
növekedett, a sertésállomány visszaesett – itt még várjuk az év végi, jövő év 
eleji adatokat, hiszen a sertés ára az év második felében növekedésnek indult, 
bízunk abban, hogy ez helyreállítja az állatlétszámot. 

Összességében elmondható az, hogy 2010 óta folyamatosan nő a 
magyar mezőgazdaság kibocsátása, ez 2620 milliárd forint jelenleg, 
55 százalékkal nőtt. Ez mindenképpen egy történelmi rekord, aligha van a 
magyar mezőgazdaság ezer évében erre példa, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen 
termelésnövekedés történt volna, miközben az árak egyébként, ahogy 
említettem, mérsékeltek, sőt sok területen csökkentek.  

Az is fontos, hogy a mezőgazdaság elsőrendű célja a foglalkoztatás. 
Ebben hogy állunk? Az ágazatban foglalkoztattok száma 2016. I-III. 
negyedévében 219 ezer fő volt, 8,3 százalékkal, 16 ezer fővel több, mint egy 
éve, tehát 16 ezerrel többen dolgoznak ma a magyar mezőgazdaságban, mint 
tavaly. 2010 óta a foglalkoztatás a mezőgazdaságban 27,2 százalékkal nőtt, ez 
mintegy 50 ezer főt jelent. Miközben tehát sokan azt mondják, különösen 
szakértőnek tűnő agrárosok vagy agrárbárók – nem is tudom, milyen 
kifejezést használjak –, hogy minél inkább gépesítünk, annál kevesebb 
munkaerőre van szükség a mezőgazdaságban, a kormánynak az a politikája, 
hogy növelni kell a hozzáadott értéket, igényesebb termékekre, GMO-mentes 
termékekre van szükség, a kézművesélelmiszer-termelést, a 
prémiumtermékeket, a hungarikumokat támogatni kell, ez megjelenik a 
foglalkoztatásban, és miközben a gépesítettségnek a szintje növekedik, 
növekedik az álláshelyek száma. Bízunk abban, hogy az egyes területeken 
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fellépett munkaerőhiányt – hiszen ma már a mezőgazdaságban több helyen 
erre panaszkodnak, a kertészetben, az állattenyésztésben különösen, de szinte 
minden területen kezd ez megjelenni –, a belső munkaerő-tartalékokból, 
illetve az ágazatból elvándoroltak visszatérésével tudjuk majd pótolni.  

Az agrárexport már az ötödik alkalommal a korábbi, beállt magas 
szinten van, mintegy 8 milliárd eurós. Abban bízunk, hogy ha az 
áremelkedések megjelennek, akkor ez is mozdulni fog majd, hiszen ezt a 
szintet úgy tudjuk hozni, hogy az árak évek óta csökkennek.  

Tisztelt Bizottság! A szabályozórendszernek, a támogatásokat, illetve a 
termelést szabályozó jogi környezetnek fontos része a következő terület, 
amelyre át szeretnék térni, az adópolitika. A kormány egy határozott 
áfacsökkentési, adócsökkentési, járulékcsökkentési politikát folytat, ebből a 
Földművelésügyi Minisztérium is kivette a maga részét, hiszen az alapvető 
élelmiszerek áfacsökkentése évek óta folyik, a hasított félsertés erre egy jó 
példa. Most a friss tej, a tojás és a baromfihús áfájának az 5 százalékra 
csökkentése fog hatályba lépni ’17. január 1-jétől, ez több tízmilliárd forinttal 
járul hozzá a családok megtakarításaihoz, és fehéríti az ágazatot is. Év elején 
szintén 5 százalékra csökkent a sertésáfa, növekedett a fogyasztás, illetve a 
baromfihús-fogyasztás is, a sertéshúsé 10-15 százalékkal, a baromfié 3-
5 százalékkal. Ennek köszönhetően több pénze van az embereknek élelmiszert 
vásárolni. Ma már ennek az áfacsökkentésnek a hatását részben elfedi az, 
hogy drágult a sertéshús, de nyilvánvaló, hogy ha magasabb lenne az áfa, 
akkor még drágább lenne, illetve feketepiaci, bizonytalan eredetű hús lenne a 
pultokon. Ezt sikerült kivédeni, hiszen az áfacsökkentések egyben 
munkahelyvédelmi programot is jelentenek; hogyha alacsonyabb az áfa, akkor 
a magyar termékek és a magyar termelők és feldolgozók is versenyképesek. 
További áfacsökkentések előkészítésén dolgozunk. Itt tulajdonképpen 
valamennyi kimaradt, belföldi eredetű élelmiszer szóba jöhet.  

Az állattenyésztésre visszatérve: rekordnagyságú volt az 
agrártámogatás, amit ebben az évben tudtunk adni, 63,5 milliárd forint, több 
rendkívüli, ideiglenes támogatást is biztosítottunk, átmeneti nemzeti 
támogatást például a tejre. Az összes létező olyan támogatási formát, amit az 
Európai Unió és a belső jog lehetővé tesz, felhasználtuk, így az Iskolatej-
programot is kiegészítettük. Bízom abban, hogy a tejpiac rendeződésével a 
befektetett erőfeszítések megtérülnek, illetve látszik az, hogy bármilyen nehéz 
helyzet volt is – Magyarországon a tejfelvásárlási árak a legalacsonyabbak 
közé tartoznak Európában –, a magyar tejágazat ebből a szempontból talán a 
legversenyképesebbnek tekinthető, és talpon tudott maradni. Nyilván az 
ágazatban dolgozók szakértelme is szerepet játszik ebben, az is, hogy a magyar 
termékek mellett volt egy elég hatékony kampány, a Tejszív-kampány, és az, 
hogy a támogatásokat is megkapták.  

A sertéságazatot érintettem. Bízom abban, hogy itt a támogatások kellő 
szinten tartásával és a kiváló minőségű magyar sertéshúsra irányuló 
kampánnyal további fogyasztói köröket tudunk majd megnyerni.  

Zöldség-gyümölcs ágazat. Összetett a kép: egyes termékeknél, például a 
dinnyénél komoly problémák voltak, az almánál a dömpingáron érkező 
import jelent problémát, de az országos termésmennyiség mintegy félmillió 
tonna körüli almából is, tehát az ország ellátása, a piacaink ellátása biztosított.  

Talán a szüretet és a borágazatot emelném még ki. Biztató az, hogy jó 
minőségű a termés. Az évben komoly időjárási kihívásokkal kellett 
megküzdeni, hiszen a sok eső egyes növényi kultúráknál kifejezetten jó, a 
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szőlészek azért néha abból kevesebbet kérnek. Tavasszal az áprilisi fagyok, a 
július-augusztusi heves esőzéseket kísérő jégeső jelentett gondot, okozott 
károkat több borvidéken, de elmondható az, hogy jó minőségű, kiváló 
minőségű borokra számíthatunk. A Borkiválóság-program válogatásaihoz 
meglesz a kellő háttér a jövőben is.  

Az importborok mennyiségét sikerült visszaszorítani, az import olasz 
bornak mintegy a 20 százaléka az, ami még a belső piacokon van. Több 
borvidék átállt azokra a borkategóriákra, amelyeket a lakosság igényel, és ahol 
versenyképesek vagyunk az importtermékekkel.  

Az intézményi átalakítások kérdésköre. Jól tudjuk azt, hogy egy 
államreform zajlik Magyarországon, több szervezet összevonásra került, egyes 
szervezetek megszűntek. Itt a leglényegesebb az, hogy a tárca működési 
területén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Kincstárba tagozódik 
be, ezek a munkálatok folynak. Bízunk abban, hogy az új szervezeti forma is 
garantálja azt, hogy a gazdák részére a kifizetések zavartalanok lesznek. Ebben 
valamennyi érintett tárca elkötelezett, így az FM is megtesz ezért mindent.  

A NÉBIH mint központi élelmiszerbiztonsági, élelmiszerlánc-
felügyeleti hatóság önálló szervezetként működik továbbra is, erősítjük a 
funkcióit, ehhez a megfelelő anyagi hátteret is biztosítjuk.  

Intézményi vonalról talán még egy dolgot emelnék ki: az 
Agrármarketing Centrum újra önálló szervezetként működik, és így az ágazat 
számára elengedhetetlen marketingfunkciókat közvetlenül tudja biztosítani.  

Agrár-kárenyhítési rendszer. Már említettem néhány problémás 
területet. Európában nekünk van az egyik legjobban működő szervezetünk, 
minden hozzánk érkező, Unión kívüli állam érdeklődik arról, hogy hogyan 
lehetett ezt felépíteni. Jól tudjuk: több évi munka van ebben, és most a már 
említett károk esetében, fagykárok esetében is komoly segítséget jelent, a kellő 
pénzügyi háttérrel is fel van töltve.  

A jövőt tekintve kidolgoztuk Magyarország élelmiszergazdasági 
programját a 2016-tól 2050-ig terjedő időszakra. Itt egy egységes 
élelmiszergazdasági szemléletet igyekszünk érvényesíteni. A társadalmi vita 
lezajlott, jól látható az, hogy szükség van az uniós hétéves ciklusokon túlmenő 
stratégiai iránymutatásra, és arra, hogy az egyes termékpályák rendbetétele, 
fejlesztése megjelenjen ebben a programban, amelynek a lényege az, hogy 
Magyarország GMO-mentes, természetes, jó minőségű, egészséges élelmiszert 
akar termelni, azzal akarjuk ellátni a magyar lakosságot és az exportpiacokat 
is. Véleményünk szerint erre mindig lesz kereslet bel- és külföldön egyaránt. 
Itt hamarosan végleges programtervezet fog rendelkezésre állni.  

Az erdészeti terület kapcsán ki szeretném emelni azt, hogy a kormány 
elfogadta a 2016-tól 2030-ig szóló nemzeti erdőstratégiát, ez az országnak 20-
25 százalékára érvényes ágazati koncepció, és az erdőtörvény-módosítás is azt 
a célt szolgálja, hogy egy fenntartható erdőgazdálkodással, gyarapodó 
erdőterülettel rendelkezzünk. Mintegy 6-700 ezer hektár erdő telepítése 
indokolt az elkövetkező években. A felhagyott területeknek a hasznosítása, 
illetve a klímavédelem kellő indokokat jelentenek ehhez.  

Dolgozunk azon, hogy az erdők átjárhatóak legyenek. Kirándulóhelyek, 
látogatóközpontok, kisvasutak, szálláshelyek kialakítása történt meg, 
tanösvények, kilátók készültek el. Erdővarázs rendezvény, egy családi nap volt 
Budapesten ősszel, amely felhívta az emberek figyelmét a lehetőségekre. 
Népszerűsítjük a természet megismerését, azt, hogy az erdőgazdálkodásban és 
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a vadgazdálkodásban is betekintést nyerjenek a magyar emberek, hogy a 
szabadidejüket itthon tudják eltölteni.  

A vadgazdálkodási terület is idekapcsolódik. Jól tudjuk azt, hogy a 
vadgazdálkodási törvény módosítása megtörtént, ennek a szellemében a 
vadászterületek kijelölése, a vadászati joggal kapcsolatos döntéshozatal zajlik 
jelenleg is a kormányhivatalok aktív közreműködésével. Összesen 
1440 vadászterület került kialakításra. Mindenhol érvényesül az a filozófia, 
hogy az adott területen a földtulajdonosok azok, akik dönteni tudnak a 
vadászati jog gyakorlásáról. 

A földvagyonnal történő gazdálkodás. Tulajdonképpen a kormány által 
elhatározott, az FM és a kormányhivatalok, NFA által végrehajtott „Földet a 
gazdáknak!” program értékesítési, árverési része volt az, ami az év legnagyobb 
részében munkát adott. A 3 hektárnál kisebb területek értékesítésével együtt 
közel 200 ezer hektár földet adott el a magyar állam magyar földműveseknek, 
akik ezáltal nem bérlőként, hanem tulajdonosként tudják majd a hivatásukat 
gyakorolni. Itt a szerződéskötések legnagyobb része megtörtént, aki hitelt vett 
fel, az a hitelügyintézési folyamatok nagy részén már túl van, és a tulajdonjog-
bejegyzések is zajlanak. 30 ezer gazda jutott földhöz, ez egy rendkívül nagy 
szám, és az ország minden részén, legkülönbözőbb területein így tudtuk 
értékesíteni a különböző állami ingatlanokat 1,4 millió forint per hektár 
átlagáron – jó, tudjuk, hogy itt egy részénél árverés formájában alakult ki az 
ár, a 3 hektár alattiaknál értékbecslés alapján. És ami különösen fontos, hogy 
fiatal gazdák is vásároltak területet: 40 év alatti gazda, összesen 1219 
földműves 2500 ingatlant, mintegy 50 ezer hektárt vett meg, tehát amit 
értékesítettünk, annak a negyedét már fiatal gazdák vették meg. Ez mutatja 
azt, hogy a fiatal gazdák hosszabb távon terveznek, és mi is tudunk rájuk 
alapozni a magyar mezőgazdaság jövőjét illetően.  

Egy másik fontos terület a horgászat, halgazdálkodás. Itt elkészült a 
Minőségi magyar hal tanúsító védjegy szabályzata, maga a védjegy is. A célunk 
az, hogy növeljük a halfogyasztást, ami jelenleg 6 kiló környékén van. Mindig 
emlegetjük az európai uniós átlagot, hogy attól jóval el vagyunk maradva, tény 
és való, hogy ez az egyharmada körülbelül az európai uniós fogyasztásnak, de 
20 százalékkal emelkedett néhány év alatt, én tehát azt hiszem, ez egy 
eredményes terület. Nyilván munkát is ad, hogy minél több hal kerüljön a 
piacokra. A magyar édesvízi akvakultúra egyébként a méreténél lényegesen 
nagyobb hírnévnek örvend, hiszen egy versenyképes, szakmailag nagyon jól 
megalapozott ágazat.  

Közismert az, hogy a természetes vizeken, folyókon, tavakon a 
közelmúltban megszűnt a kereskedelmi célú halászat, így ezek a vizek a 
horgászok rendelkezésére állnak. Összesen 450 vízterület halgazdálkodási 
joga került kijelöléssel a hazai horgászok érdekképviseletét ellátó 
szervezethez, a Magyar Országos Horgász Szövetséghez, a Mohoszhoz 
haszonbérbe, és vannak további területek, amelyeket önkormányzatok 
hasznosítanak. Ezt a hatalmas munkát is, amely akár viták forrása vagy 
nagyobb viták forrása is lehetett volna, az FM, illetve a Mohosz és a 
közreműködő szervezetek eredményesen elvégezték. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti területnek szerintem ebben az évben a 
legfontosabb, bár nem annyira látványos tevékenysége az volt, hogy megvédte 
az országot a GMO-s vetőmagoktól, a GMO-szennyezett vetőmagoktól, 
szaporítóanyagoktól egyfajta élelmiszer-rendőrségi funkciót is betöltve, hiszen 
elemi érdekünk az, hogy Magyarország GMO-mentes maradjon, ez a 
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legfontosabb kérdés. Romba döntheti a teljes mezőgazdasági termelést és 
filozófiát, amely számunkra meghatározó, alkotmányos kötelezettségnek kell 
eleget tenni ezen a területen.  

Az exportlehetőségek bővítése érdekében az utóbbi években a magyar 
állategészségügyi hatóság összesen 93 exportbizonyítványt fogadott el, ez a 
világ távoli országaiba is lehetővé teszi, hogy az agrárkivitelt növeljük.  

A lakosság egészsége, a minőségi élelmiszerellátás érdekében a Magyar 
élelmiszerkönyvnek a húskészítményekre vonatkozó előírásait pontosítottuk, 
konkretizáltuk, meghatároztuk a csontokról mechanikusan lefejtett hús 
felhasználásának a lehetőségeit, csökkentettük a legmagasabb sótartalmat, a 
pékáru, a kenyérféleségek előírásainak a szigorítása is megtörtént – mindez 
egy minőségiélelmiszer-termelés érdekében.  

A 2015 májusában elfogadott élelmiszerfejlesztési stratégia az, amelyre 
támaszkodni tudunk a szakmai munkában, és lesznek, illetve vannak anyagi 
források is, hiszen GINOP-pályázat, vidékfejlesztési program is lehetőséget 
nyújt arra, hogy az élelmiszeripar fejlesztéseket, beruházásokat hajtson végre.  

Természetesen ezek, a normakörnyezet, az ország gazdaságpolitikai 
irányvonalai, a stratégia akkor lehet hatékony, a fejlesztési források 
felhasználása akkor támaszkodhat hatékony háttérre, hogyha az ellenőrzések 
is megvannak, amelyek a szabályokat be nem tartókkal szemben 
mindenképpen indokoltak. A NÉBIH központi ellenőrzési hatékonysága 
mintegy 92 százalékos, ez nagyon fontos, hogy a élelmiszerlánc-hamisítási, -
csalási ügyeket kiderítsük, és egyúttal ezt be is mutassuk a lakosságnak, hogy 
mennyire fontos az, hogy legális forrásból származó, szabályosan feliratozott, 
nyomon követhető élelmiszert vásároljanak. Itt több olyan kampányunk is 
volt, illetve van, amely azt a célt szolgálja, hogy a tudatos fogyasztói 
magatartás erősödjön. Elég az „Ételt csak okosan” programra gondolni, a 
Konyhasziget magazinban jelenik ez meg 400 ezer példányban, évente hat-
nyolc szám készül. A helyi termékek éve szintén erről szól, hiszen a helyi 
terméket, a helyi termelőt személyesen ismeri a vásárló, ez 2015-ben indult, és 
meghosszabbítottuk, jövőre folytatjuk, lehet, hogy egy tágabb keretben.  

A közétkeztetés szintén egy jelentős terület. Minőségvezérelt 
közétkeztetési programunk 2015 októberében indult útjára, amelynek 
keretében 2016 végéig lezajlott több mint 2400 közétkeztető főzőkonyha – 
amely több mint egymillió étkeztetőt érint – élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
szempontok szerinti minősítése, 7 százalék van a legjobb kategóriában, 
7 százalék van a meg nem felelt kategóriában. Tehát miközben a látványos, 
sajtó- és közvélemény-érdeklődésnek jobban kitett témák vannak, azért erre is 
fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a háttérben azért embertömegeket érintő 
munkát kell elvégeznünk, de a fogyasztók érdekében ez mindenképpen 
szükséges.  

Egy másik terület az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában kiemelten 
nevesített sertésállományoknak a sertésreprodukciós zavarokkal és 
légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától történő mentesítése, a PRRS-
mentesítés. Ezt a programot folytatjuk, újabb megyékben, kilenc megyében 
kijelenthetjük már azt, hogy mentesek, még két olyan megyénk van, ahol egy-
egy telep hiányzik ahhoz, hogy teljesen mentesek legyenek a megyék. Ez 
lehetővé teszi azt, hogy a magyar termelőket védjük, a PRRS-mentesítés az 
anyagi kockázatot is csökkenti a sertéstartásban. A programot évekkel ezelőtt 
kezdtük, és végig fogjuk vinni.  



 11

Jelenleg is nagyon nagy problémát jelent a madárinfluenza-járvány. 
Látszik, hogy ez ciklikusan visszatérő állatbetegség, egy EU-szintű 
problémáról van szó, szinte minden tagállamot érinti már. Itt a 
leghatározottabb intézkedéseket, hatósági intézkedéseket kellett meghozni 
azért, hogy megvédjük a termelőket, megvédjük az állományt. Kapcsolatban 
vagyunk a gazdákkal, itt több szereplőnek az együttműködése, a termelők, az 
élelmiszeripar, a hatóságok, a kormányhivatalok, a NÉBIH, az FM, tehát 
nagyon sok szereplő együttműködése szükséges ahhoz, hogy megbirkózzunk 
ezzel a problémával. A károsult termelők veszteségének a megtérítésére a 
megfelelő háttér, anyagi háttér rendelkezésre áll.  

Tisztelt Bizottság! Még jó néhány olyan téma van, amelyet fel tudnék 
hozni, tudnék ismertetni. Látszik az, hogy milyen kemény küzdelemben 
vagyunk, miközben jönnek az ünnepek, az emberek legnagyobb része már 
szabadságra megy, az FM-nek és a NÉBIH-nek, ezeken a kormányhivatali 
területen dolgozóknak bizony nagyon oda kell figyelniük azért, hogy a 
járványokkal megküzdve biztosítsák az egészségesélelmiszer-termelést, hogy 
biztosítsák azt, hogy ne legyenek még nagyobbak a károk. Munka tehát azért 
van bőven.  

Egy olyan témával zárnék – és aztán várom megtisztelő kérdéseiket –, 
amely, azt hiszem, mindenképpen egy ilyen ünnepi hangulathoz is illő, és 
amiben ebben az évben az idei keretet fel tudtuk használni, a feladatokat 
elvégeztük, ez a tanyafejlesztési program. Ez 2016-ban is megjelent 725 millió 
forint keretösszeggel. 2011-ben indult Magyarország első tanyafejlesztési 
programja, mi ugyanis nem rombolni akarjuk a tanyákat, hanem fejleszteni és 
építeni. 2015-ig összesen 7,4 milliárd forint forrást helyeztünk ki, tehát ebben 
az évben elértük a 8 milliárd forintot. Ez különösen a tanyán élők, a tanyás 
térségekben élők számára jelent segítséget. Ehhez kapcsolódik egy zártkerti 
revitalizációs mintaprogram is, hiszen ezek a területek, a vidék, a külterület 
ezer szállal összefüggenek. Bízunk benne, hogy itt 36 önkormányzat tudja 
végrehajtani azokat a fejlesztéseket, amelyek aztán mintául szolgálhatnak 
további munkálatokhoz.  

Szintén ennek a programnak a része a tanyavillamosítás előkészítése. 
Itt a felmérések megtörténtek, kiértékeltük az összegyűjtött adatokat, és a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése van folyamatban. Remélem, hogy a 
tanyavillamosításban, amelyre a tanyaprogramból eddig is jelentős források 
álltak rendelkezésre, egy áttörést tudunk majd elérni, és valamennyi olyan 
helyre, ahol ez szükséges, az áramot el tudjuk juttatni.  

Ehhez kapcsolódik a „Legszebb konyhakertek” program, a „Termelő 
falu” program és a Falumegújítási Díj programnak a továbbfejlesztése is.  

Tisztelt Bizottság! Hogyha van kérdés, szívesen állok rendelkezésre. Én 
így gondoltam összegezni azt a rendkívül sokrétű munkát, amit az FM elvégez, 
és szeretném megköszönni az önök által ebben nyújtott eddigi segítséget, 
amire természetesen a jövőben is számítunk. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a tájékoztatást. Mielőtt 
megadnám a szót képviselőtársaimnak, engedjék meg, hogy egy rövid 
gondolattal arra utaljak, hogy a magyar mezőgazdaság teljesítménye több év 
óta elég markáns adatokkal növekszik, és talán az idei év is ezt fogja 
megerősíteni, majdnem minden területen csúcsot döntünk. Nyugodtan 
mondhatnám, hogy a területek részletes elemzése nélkül számomra mindig az 
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mutatja, hogy jó úton haladunk-e, hogy mennyi az elégedetlenkedők száma, és 
ilyen elégedetlenkedőről, mármint aki a mezőgazdaságból élő 
elégedetlenkedő, egyre kevesebb hírt hallunk, hála istennek. Országos 
érdekeltséget megmozdító tüntetés, tömegtüntetés ilyen területen már hosszú 
évek óta nem volt, még a mi ellenzéki időszakunkban volt ilyen (Gőgös Zoltán 
közbeszól.), akkor oka is volt annak. És hogyha az idei évre gondolok, amikor 
a tejtermelők itt Budapesten élő állatok behozatalával, felhozatalával 
próbáltak hangot adni annak, hogy az Európai Unió döntése őrájuk nézve 
súlyos, amivel, mint tudjuk, az ágazat vezetése is tisztában volt, és megtettük, 
megtették a szükséges intézkedéseket, de én azért meg szeretném köszönni itt 
a tejtermelőknek ezt a demonstrációt, hogy élő állatokat hoztak fel ide 
Budapestre, habár az az állatoknak nem biztos hogy olyan kellemes volt, de 
legalább az itt élő emberek és különösen a gyermekek láttak élő állatot, 
tehenet, hogy miből is lesz majd esetleg a tej. Legalább ezt a jó szándékot 
köszönjük meg őnekik, hiszen aki a tavalyi OMÉK-en és a két évvel azelőtti 
OMÉK-en kint volt – és tudom, hogy a következő, a 2017. évben az 
agrárirányítás szintén készül egy nagyon magas színvonalú OMÉK 
megszervezésére –, az, aki kilátogatott oda, tapasztalhatta, hogy óriási 
érdeklődés volt az élő állatokat bemutató területen, ahol a fiatalok, a gyerekek 
testközelből megnézhették, hogy mi micsoda.  

Ezt csak azért mondom, mert egyszer egy tápiómenti gazdával 
beszélgettem, akinek egy gyönyörű farmja van, amelynek hobbiból a nagy 
szántóföldi növénytermesztés mellett egy állattenyésztési része is van, és 
sokféle apróállattal is foglalkozik, csak azért, hogy az iskolával megbeszélve 
szervezetten évente kihívja az iskolás gyerekeket, megmutatni nekik, hogy 
ilyenek az élő állatok, merthogy már vidéken, falunk is egyre kevesebb ott 
felnövekvő gyermek lát élő állatot. Az egyik ilyen látogatáskor végigvezette a 
gyermekeket, hogy itt vannak a szárnyasok, a baromfifajták, két-három-
négyfajta is, gyerekek, ilyenek, aztán menjünk oda a nagyobb testű állatokhoz, 
itt van néhány juh, aztán van a malacállomány, aztán van a tehénállomány, és 
mindegyikről elmondta, hogy azok mire valók, és miért nagyon jó nekünk, 
hogy ilyenünk van, a gyerekek tátott szájjal nézték, majd a bemutató végén az 
egyik kisgyerek odament, és megkérdezte: és, bácsi, dínód, az nincsen? 
(Derültség.) Mert a gyerek fejében az van, amit a képeskönyvekben – amit 
otthon meg az iskolában lapozgat – lát, hogy a baromfik ilyenek, hogy a kacsa, 
a liba, a pulyka, s a többi, és hogy a tehén meg a rackabirka, és egyéb, de a 
képeskönyvben ott volt a dínó is, és ő úgy gondolta, hogy a dínó meg ezek az 
állatok ugyanahhoz a családhoz tartoznak, tehát hogyha egy ilyen nagy farmon 
látunk ennyiféle állatot, a dínónak is ott kellene lennie valahol, mert ő ezt látta 
az egyik könyvben.  

Szóval erre szerettem volna még felhívni a figyelmet, hogy testközelbe 
kell hozni a mezőgazdaságot, és egy ilyen impozáns adatokkal záródó év és egy 
agrárirányítás által lezárt év tükrében majdnem azt mondhatnám, hogy nem 
szeretnék az ellenzék helyében lenni, hogy ugyan milyen észrevételt tud most 
tenni, de tudom, hogy erre képesek. (Közbeszólások az ellenzéki képviselők 
soraiban.)  

Látva és a formalitás szabályait Gőgös Zoltán képviselőtársunk 
bizonyára azért jött el, mert nem bizottsági tagként, de képviselőként részt 
szeretne venni a vitában, és éppen azért, hogy ezt a lehetőséget megadjuk, 
ezért megkérdezem a bizottsági tagtársaimat, hogy megnyitjuk-e a lehetőséget 
a nem bizottsági tag részvételére is a vitában. Aki ezzel egyetért, az 
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kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Megadtuk ezt a lehetőséget, de egyben 
jelezni szeretném, hogy a nem bizottsági tagnak már csak akkor fogok szót 
adni, amikor a bizottsági tagok mindegyike elmondta a kérdését és az 
észrevételét.  

Most adom meg a lehetőséget, hogy kérdéseket, észrevételeket, 
megjegyzéseket tegyünk. (Jelzésre:) Harangozó Gábor alelnök úrnak adok 
először szót.  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm a szót, elnök úr. Először is tisztelettel köszöntöm önöket, és 
szeretném megköszönni a miniszter úrnak az éves beszámolóját, amelynek 
kapcsán régóta húzódott már az időpont-egyeztetés, de nem is baj, hogy így 
elhúzódott, és ma kerül megrendezésre ez az éves beszámoló, illetve 
meghallgatás, hiszen a magyar vidék, a mezőgazdaság életében az év 
legkiemelkedőbb eseménye vagy eseménysorozata mégiscsak az állami 
földvagyon kiárusítása volt, és nyilvánvaló, hogy nem mehetünk el amellett, 
hogy ne értékeljük ezt a folyamatot, és így, hogy elhúzódott ennek az ülésnek 
az összehívása vagy ez a meghallgatás, legalább volt idő összeszedni az ezzel 
kapcsolatos információkat. Én ezzel szeretném kezdeni. 

Először is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Ángyán 
Józsefnek a munkáját, aki eddig is folyamatosan értékelte és elemezte mind a 
földbérletekkel, mind most pedig a földeladásokkal kapcsolatos állami 
tevékenységet. Megkaptuk tőle azt a jelentést, amelyet a Fejér megyei 
földeladásokról készített, és az a jelentés, amelyet ő készített, gyakorlatilag 
megerősítette azt, amit már a földeladások kezdetekor állított az ellenzék, 
hogy a kormány állításaival, propagandájával szemben egy ilyen földeladás 
nem a vidékfejlesztési stratégia, nem a meghirdetett földbirtok-politika 
célkitűzéseit fogja szolgálni, kiszolgálni és erősíteni, hanem azt kell hogy 
mondjam, hogy ezzel ellentétes folyamatokat indít meg vagy erősít a vidék 
életében.  

Miről is van szó? A miniszter úr elég – hogy is mondjam? – 
nagyvonalúan, csak egy pár szóban említette meg a földeladással kapcsolatos 
állásfoglalását vagy statisztikákat, annyit mondott, hogy 30 ezer gazda jutott 
földhöz, és milyen nagyszerű és milyen sikeres ez a program. Hogyha egy picit 
jobban belenézünk a statisztika mélyébe, akkor azt kell látni, hogy azzal a 
meghirdetett célkitűzéssel szemben, hogy helyben lakó családi gazdálkodókat, 
alapvetően kisgazdaságokat fognak földhöz juttatni, egészen más történt. 
Hiszen ha megnézzük darabszám alapján, ez valóban igaz, hiszen a 
meghirdetett földeknek, földdaraboknak az 50 százalék 20 hektár alatti terület 
volt, viszont ha a területet nézzük, tehát hogy az egyes meghirdetett 
földdarabok mekkora területet jelentenek, akkor azt kell hogy lássuk, hogy a 
20 hektár alatti területek az összterületnek csupán a 10 százalékát tették ki. 
Tehát jellemzően nem a helyben lakó kis gazdaságok földhöz jutását segítette, 
hanem inkább a nagy gazdaságok megerősödését, illetve a helyi nagy 
szereplőknek a további földhöz jutását, megerősítését segítette, hiszen ha 
megnézzük a statisztikának a másik felét, akkor azt kell hogy lássuk, hogy a 
100 hektár fölötti területek darabszámra ugyan – ez pont fordított – 
körülbelül a 10 százalékát, de a terület alapján az összterületnek közel a 
40 százalékát teszik ki.  

Hogyha azt nézzük meg, hogy mennyibe kerültek ezek a földek, akkor 
azt láthatjuk, hogy a területek több mint 55 százalékát olyan birtoktestek 
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tették ki, amelyek kikiáltási ára meghaladta a 100 millió forintot, tehát 
nyilvánvalóan jellemzően nem a helyben lakó kis családi gazdaságok közül 
kerültek ki, akik ezeket a hatalmas kiadásokat be tudták vállalni, még akkor 
sem, hogyha ehhez volt hitel. Ezt az a statisztika is alátámasztja, amely szerint 
helyben lakó összesen, az összes terület tekintetében 29,5 százalék, tehát nem 
éri el a 30 százalékot azok aránya, akik helyben lakó nyertesei voltak ezeknek 
a liciteknek. Más településről való 70 százalék volt országos szinten, és 70, 
majdnem 75 százalék az említett tanulmányban részletesen megnézett Fejér 
megyében.  

De emellett, hogyha tovább boncolgatjuk ennek a földeladásnak a 
részleteit, akkor azt kell hogy lássuk, hogy sok olyan szereplő van, aki 
nyilvánvalóan strómanként vásárolt földeket, hiszen – hogy csak egy példát 
mondjuk – mondjuk Mezőfalva környékén van olyan vásárló, aki egy 
budapesti, VIII. kerületi panellakásból több mint 900 millió forintért vett 
földterületet, ami nyilvánvalóan abszolút életszerűtlen. Vagy hogyha 
megnézzük a kishantosi mintagazdaságnak a tönkretételét, széthordását, ott is 
azt látjuk, hogy többségében olyan vásárlók vannak, akik egyébként a 
Mezőfalvi Állami Gazdaság földjeiből is bevásároltak, annak a Mezőfalvi 
Állami Gazdaságnak a földjeiből, ahol a jelenlegi bérlő 2051-ig gyakorlatilag 
továbbra is bérlő, és jelenleg azt kell hogy lássuk, hogy 580 forintos 
aranykorona-áron bérli ezeket a földeket így majd az új tulajdonostól is. 
Gyanítom, hogy itt sem piaci alapon döntöttek a bevásárlás mellett ezek a 
szereplők.  

Nem mennék jobban bele a részletekbe, mindenkinek ajánlom 
figyelmébe, hogy részletesen tanulmányozza vagy nézze át ezt a tanulmányt is, 
nagyon sok minden kiderül még belőle. Alapvetően – összefoglalva – az 
állapítható meg belőle, hogy jellemzően, ha tényleg végignézzük a részleteket, 
akkor azok a nagy, tőkeerős szereplők jutottak további földekhez, akik 
többnyire jelentős politikai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Hogyha országos 
szinten megnézzük ezt a folyamatot, akkor még súlyosabb dolgokat látunk, 
hiszen azt látjuk, hogy a politika ott is erőteljesen beavatkozott, amikor 
kiírták, hogy egyáltalán melyik földek, melyik állami földek kerülnek eladásra, 
és melyek nem, hiszen láthattuk azt, hogy amikor a miniszterelnöknek a 
viszonya megromlott mondjuk a Mezort Zrt. tulajdonosaival, akkor a Mezort 
Zrt.-nek az összes földjét árverésre bocsátották, miközben láthatóan jó 
kapcsolatot ápol továbbra is a Bonafarm-csoportnak a tulajdonosával, Csányi 
Sándorral, és az ő földjeit nemhogy nem bocsátották árverésre, hanem egy 
kormányhatározattal mintagazdasággá nyilvánították, ezáltal kivonták az 
összes korlátozó szabályozás alól, tehát nem vonatkoznak rá se a földtörvény 
szabályai, se a földjeit nem kellett eladni.  

Ez ügyben egyébként szeretném megkérdezni a miniszter urat is, hogy 
miután született egy törvény arra nézve, hogy a földbérleti árakat felül lehet 
vizsgálni, és ahol az jelentősen eltér a piacitól, ott ezeket fel lehet mondani, és 
meg lehet változtatni, itt a mintagazdasággá nyilvánított Bonafarm-csoport 
állami földbérleteinél ezt az 580 forintos vagy az e körüli bérleti díjakat 
sikerült-e már felülvizsgálni és megváltoztatni. Illetve amennyiben nem, akkor 
ez nem minősül-e vajon tiltott állami támogatásnak, hiszen ha jól emlékszem, 
erre való hivatkozással hozta be annak idején Győrffy Balázs azt a törvényt, 
ami lehetővé tette ezeknek a földbérleti díjaknak a megváltoztatását.  

Végezetül a földdel kapcsolatban a legszomorúbb dolog az, hogy az 
ebből származó 270 milliárd forint bevétel gyakorlatilag pont a miniszter úr 
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kezdeményezésére nem a vidék további gyarapodását szolgálja, hanem 
kivonásra került a vidék életéből, a vidékről, hiszen úgy döntöttek, a 
parlamenti többség, hogy ez a 270 milliárd forint bevétel nem a földtörvény, 
illetve az NFA-törvény által adott lehetőségeknek megfelelően a vidék 
gyarapodását fogja szolgálni, hanem egyszerűen beszántják államadósság-
finanszírozásba, ezáltal ezt az igen jelentős mennyiségű pénzt kivonják, 
miniszter úr, a vidék életéből, ami egyébként, azt gondolom, egy rendkívül 
szégyenteljes döntés, főleg az, hogy önnek ebben aktív szerepe volt, merthogy 
bőven lenne mit tenni, erre tettünk javaslatot is.  

Ami nagyon érdekes, hogy már egy évvel ezelőtt, Lázár úr 
meghallgatásakor azt a javaslatot tettük, hogy a földeladásokból származó 
bevételeket a vidék gazdaságának fejlesztésére kellene fordítani, elsősorban a 
vidéki szociális gazdaság megerősítésére kellene jelentős forrásokat fordítani, 
a helyi közösségi gazdálkodás feltételeit megteremteni, a szociális gazdaság 
feltételeit megteremteni, a szükséges intézményrendszert kialakítani, 
logisztikai hátteret teremteni ahhoz, hogy egy életképes rendszer ki tudjon 
alakulni. Hiszen vidéken jellemzően azt látjuk, hogy a mezőgazdaságon kívüli 
foglalkoztatás a közmunka, ami közmunka egyébként egy jó kiindulási alap 
lehet arra, hogy az emberek valamilyen értékteremtő tevékenységet 
csináljanak, de önmagában ez csak a nulladik lépés tud lenni; ahhoz, hogy 
valóban értékteremtő tevékenységet tudjanak csinálni, ahhoz meg kellene 
teremteni azokat a gazdálkodási formákat is, amelyekkel ők el tudnak indulni 
egy piaci tevékenység kialakításának irányába – az ezzel kapcsolatos 
javaslatokat már többször megtettük írásban is. Erre Lázár úr már egy évvel 
ezelőtt is azt mondta, hogy ezt kifejezetten támogatná, és most is azt mondta 
az éves meghallgatásán, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a meglévő állami 
földeket lehet-e és milyen módon lehet erre a célra felhasználni, az uniós 
támogatásokból milyen támogatásokat lehet ehhez nyújtani. Ehhez nyújtott 
volna, ehhez is nyújthatott volna, miniszter úr, kiváló alapot az, hogy annak a 
270 milliárd forintnak legalább egy részét erre költsük, vagy ha nem is 
akarnak vagy nem tudnak ilyen komplex megoldásokban gondolkodni, akkor 
legalább oda lehetne adni az uniós támogatások mellé kiegészítésként, hiszen 
míg más európai uniós államok jóval több, 10 százalékkal több hazai 
támogatást tesznek az uniós támogatás mellé, mint Magyarország teszi, ebből 
a pénzből pont ezt a különbséget akár meg lehetett volna finanszírozni. Nem 
csak sajnálom, de bűnnek tartom, hogy ezt nem tettük meg.  

Elnök úr, köszönöm szépen, ennyit kívántam hozzátenni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Pócs János 

képviselőtársamnak, szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy gazdálkodjunk 
az idővel. Nem szeretnék időkorlátra javaslatot tenni, de felhívnám a 
figyelmet, hogy a mai napirendi pontunk a miniszter meghallgatásáról szól, és 
nem a képviselők meghallgatásáról. 

Pócs Jánosnak adok szót.  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, én 

elsőként a gazdák véleményét szeretném közölni az ön irányába. A gazdák azt 
fogalmazzák meg a különböző vidéki és egyéb rendezvényeken és fórumokon, 
hogy addig, amíg tíz évvel ezelőtt a mezőgazdaságnak a művelése elsősorban a 
nosztalgiáról szólt, nem pedig a megélhetésről, az elmúlt évek agrárstratégiája 
ezt megváltoztatta. A miniszter úr beszámolója ezt tökéletesen alátámasztotta 
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aszerint, hogy 30 ezer gazda tartotta fontosnak a földvásárlás lehetőségét, és 
az egy külön kiemelt pozitív tény, hogy az egynegyed részük fiatal gazda volt. 
Tíz évvel ezelőtt senki nem gondolta úgy, hogy a magyar földből meg lehet 
élni, és büszkén átadhatja valaki a következő nemzedéknek. A legnagyobb 
változás történelmi jelentőséggel, hogy ma a mezőgazdaságot megélhetésnek 
látják, főleg hogy a fiatalok is.  

Miniszter úr, a gazdaságban ma már eljutottunk odáig, hogy termelni 
mindenki tud, termelni, jól termelni is tud, szoktuk mondani, hogy valamit 
megtermelni és jól eladni annyi, mint egyszer vetni és kétszer aratni. A 
további piaci fejlődés érdekében szeretném megkérdezni, hogy a 
haláfacsökkentés szerepelhet-e az élelmiszeráfa-csökkentések körében. 
Valamint szeretném megkérdezni, hogy a közétkeztetésben mint a legnagyobb 
felvevőpiacon a magyar áruk, a magyar termékek felhasználására rá lehet-e 
jobban szorítani a jövőben a közétkeztetőket. Valamint a Magyar Pékszövetség 
tagjai egy olyan aggodalommal rendelkeznek, hogy az albán pékek törekvése 
vagy nyomulása a magyar pékek kontójára történik. Ezzel kapcsolatban mi a 
tárca és a miniszter úr álláspontja? Köszönöm szépen.  

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

Miniszter Úr! Köszönöm a tájékoztatóját, és egy-két dologban szeretnék 
tájékoztatást kérni, illetve egy-két dologban véleményt is mondanék.  

Ön is említette, hogy a madárinfluenza ismét elérte hazánkat, és ez egy 
visszatérő probléma a baromfitenyésztésben. A sajtóban több olyan hír jelent 
meg, hogy tízezrével kell kényszerleölni a baromfikat. Szeretném tudni, hogy 
milyen számokról beszélhetünk jelen pillanatban, illetve hogy sikerült-e már 
teljes mértékben megállítani a járványt Magyarországon. Érdekelne az is, 
hogy fizettek-e már kártérítést a gazdáknak, illetve hogy milyen összegű 
kártérítésre számíthatnak a gazdák az idei madárinfluenza-járvány 
tekintetében, illetőleg mekkora exportkesést jelentett eddig a madárinfluenza-
járvány Magyarországon. Az is érdekelne – ön is említette, hogy gyakorlatilag 
egész Európát sújtja ez a betegség és ez a járvány –, hogy vannak-e olyan új 
védekezési formák akár Európa más országaiban, amit Magyarországon is be 
lehetne vezetni egy esetleges hatékonyabb védekezés érdekében, hiszen a 
madarak vándorlása gyakorlatilag elkerülhetetlen, és ez minden évben előjövő 
probléma lehet. Gondolkodnak-e új technológiák, akár innovatív pályázatok 
kiírásában, hogy hátha valakinek a fejében megszületik valami új javaslat vagy 
ötlet ezzel kapcsolatban? Illetve annak-e új megoldások Európában?  

Szintén egy nagy probléma, hogy Dél-Európát, illetve Szlovéniát 
követően Magyarországra is betört a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, oly 
mértékben, hogy míg korábban ez csak szórványosan érintette a magyar 
szőlőtermesztő vidékeket, így az Alföldet vagy éppen Zala megyét, idén már a 
Badacsony-hegy teljes zárlat alá került e betegség következtében. A 
Mezőgazdasági bizottságban, illetve a Szőlő- bor- pálinka albizottságban mi 
magunk is foglalkoztunk e témával, ott a szakemberek elmondták, hogy ez a 
járvány Európában akár az 1870-es filoxia járványhoz hasonló méreteket is 
ölthet. A kérdésem az – hiszen az egyik legnagyobb probléma a védekezéssel 
kapcsolatban ennél a kabócák által terjesztett betegségnél, hogy egyrészt a 
zártkertekben nagyon nehéz megoldani, és rákényszeríteni az ott lévő 
gazdákat vagy gazdálkodókat, akik ezzel foglalkoznak –, hogy tervezik-e az 
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állami szintű védekezést, illetve terveznek-e állami szintű védekezést a jövő 
évben. Nagyon várják ezt azok a gazdák, akik valóban szőlőtermesztéssel 
foglalkoznak, hiszen ez lehet az egyik leghatékonyabb dolog, amellett, hogy 
természetesen a gazdáknak végre kell hajtaniuk akár a szőlőtőkék kiirtását, 
illetve a környezet vegyszerrel való permetezését, de fontos lenne ebben a 
tekintetben a jövő évben az állami védekezés ahhoz, hogy hatékonyan meg 
lehessen állítani ennek a továbbterjedését.  

Ön is említette, hogy a jég idén is jelentős károkat okozott a 
mezőgazdaságban. Több olyan tervről hallottunk már, hogy készülnek egy 
országos védmű kialakítására a jégkárok elkerülése érdekében. Mikorra 
várható, hogy végre feláll ez az egész országot lefedő jégkár elleni védekezési 
mechanizmus? 

Illetve ön mint földművelésügyi miniszter felelős a 
környezetvédelemért, a környezetszennyezés kihatással van nemcsak az 
emberek életminőségére, de a mezőgazdaság által termesztett növények, 
tenyésztett állatok vagy éppen a vadon termő növények vagy vadon élő állatok 
minőségére, életminőségére és nyilván az ő minőségükre is, valamint az 
exportképességünkre is, Magyarország exportképességére is. Ezért szeretném 
megkérdezni, miniszter úr, hogy tegnap szavaztunk az Áder János 
köztársasági elnök úr által is visszadobott, a szélerőművek korlátozását érintő 
törvényről, ami egy olyan új megújuló energiaforrás lenne, és annak 
elterjedését vagy további terjedését szolgálná Magyarországon, ami 
semmiképpen nem nevezhető környezetszennyező energiaforrásnak. Én azt 
gondolom, számos olyan eset van, akár a szombathelyi Falco esetét is 
említhetném, amely jelentős környezetkárosodást és környezetszennyezést 
végez a szombathelyi övezetben. Önnek mint környezetvédelemért felelős 
miniszternek, azt gondolom, ha nem is hruscsovi magasságokban kellett volna 
a cipőjével verni az asztalt például tegnap a parlamentben, de elvárható lett 
volna, hogy kiálljon a környezetvédelemért és a környezetszennyezés ellen. 
Kérdezném azt, hogy ezt miért nem tette meg, és hogy áll ezekhez a 
kérdésekhez. Köszönöm szépen.  

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

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is köszönöm a 
miniszter úrnak a tájékoztatását, ami rendkívül alapos, szerteágazó volt. Én 
nem is kérdést, hanem inkább néhány észrevételt, néhány esetleg, talán azt 
mondanám, hogy jövőbe mutató gondolatot szeretnék felvetni a mai 
beszámolóval kapcsolatban.  

Egy rövid megjegyzésem van az ez évi termelési eredményekkel 
kapcsolatban, akár mondhatnám ezt is mint gyakorló gazda itt párunk 
vonatkozásában is, hogy ez valóban igaz, a terméstöbbletek majdnem 
mondhatnám, sőt kimondottan mondhatnánk is, hogy szignifikánsan 
nagyobbak, mint az előző években voltak, de a felvásárlási árak viszont sajnos 
rendkívül nyomottak maradtak, tehát a gazdáknak, a gazdálkodóknak az a 
pluszjövedelem vagy –eredmény nem olyan mértékben, azzal nem egyenes 
arányban növekszik, hanem jóval kisebb arányban. Ettől eltekintve a gazdaság 
teljesítménye, úgy gondolom, példaértékű, és ez valóban több, mint 
szerencsés. Ezzel kapcsolatban természetesen azért megint mint a gyakorlati 
életből származó embernek azért el kell mondanom, hogy eső mindig akkor 
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esett, amikor éppen kellett, ezt azért mondjuk meg őszintén; ez ritkán fordul 
elő, de most előfordult, a szántóterületek vonatkozásában mondom én ezt.  

A következő gondolatom a 2017. évi OMÉK-kal kapcsolatos. Szeretném 
felhívni a figyelmet arra, vagy arra szeretném kérni a miniszter urat vagy az 
illetékeseket, mindenkit, hogy látva a 2015. évi OMÉK-ot, és az elnök úr is tett 
már erre némi utalást, hogy milyen állatok kerülnek felvezetésre, szeretnénk 
elérni, én a Magyar Állattenyésztők Szövetsége részéről – elnézést, most így 
mondom: – lobbizok annak érdekében, hogy valóban olyan tenyészállatok 
kerüljenek bemutatásra az OMÉK területén, amelyek nemcsak a gyerekeknek, 
nemcsak a fiataloknak, a pestieknek, ha fogalmazhatok így, a szépérzékét 
növeli, hanem valóban mutassuk meg a tenyészértékeket is azoknak a 
szakmabelieknek, akik ilyenkor valóban rácsodálkoznak arra, hogy mit jelent 
egy tenyészállat-előállítás, annak a bemutatása. Ma már a világban ezek a 
programok meghatározók, olyan erővel bírnak, hogy túlmutatnak egy-egy 
ilyen – elnézést, hogy így mondom: – népi bemutatón, és a szakmának 
szólnak, megfelelő protokollal rendelkeznek. Ebben én tehát erre kérem a 
tisztelt szervezőket, ebben a Magyar Állattenyésztők Szövetsége maximálisan 
partnere lesz a minisztériumnak, hogy ebben dolgozzunk együtt, és 
próbáljunk egy ilyen tenyészérték-, tenyészállat-bemutatót szervezni.  

Idetartozik egy következő történet. 2018-tól kezdve – ez megint egy 
jövőbe mutató, inkább félelem – nemcsak a magyar tenyésztés, hanem maguk 
a tenyésztési feladatok, a különböző fajtáknál az európai uniós rendeletek 
alapján, mondhatnám azt, hogy háttérbe szorulnak, és bizony-bizony ez 
komoly veszélyt jelent a magyar tenyésztői munkával kapcsolatban. Éppen 
ezért én az elmúlt két hónapban már tettem némi, egy nagyon gyenge 
javaslatot, de ezt most meg fogom erősíteni a következő hónapokban, és az 
állattenyésztési törvénynek a módosítását fogom kezdeményezni, már csak 
azért is, mert az erre való felkészülés érdekében rendkívül fontos az, hogy 
2018-ban ne veszítsük el azokat a tenyészértékeinket, fajtáinkat, amelyekre az 
európai uniós rendeletek kevésbé vannak vagy lesznek figyelemmel. Én úgy 
gondolom, hogy ebben komoly agrárdiplomáciai háborút is kell hogy 
folytasson a magyar kormányzat, hogy ezek a tenyészértékeink, a 
tenyésztőmunkánk, a tenyésztő szervezeteink munkája hosszú távon 
fennmaradhasson, és ez, azt gondolom, egy újabb kihívás lesz 2017-ben a 
kormányzat és az agrártárca előtt.  

Itt szeretném utolsó gondolatként felvetni, amiről a miniszter úr nem 
tett említést, nem azért, mert ne tudná, de meggyőződésem, hogy amit Pócs 
képviselő úr is mondott, hogy a fiatal generáció érdeklődik az agrárium iránt, 
azt elfogadom, de nem tudom olyan mértékben megerősíteni. Ezt főleg azért 
mondom, mert látom az oktatás helyzetét, látom azt, hogy a mai fiatal 
generáció milyen feltételek mellett, milyen szakmákat kap vagy milyenekre 
kap képzést, és azt is látom, hogy a mai, XXI. századi technológiák, technikák 
képzése vagy az arra való felkészülésben azért vannak hiányosságaink. Ezt én 
jó szándékkal mondom, mert tudom nagyon jól, hogy egy-egy tangazdaság, 
tanüzem a legmodernebb, mit tudom én, 60, 80 vagy 100 milliós gépnek a 
beszerzésére nem képes, mégis meg kell teremteni azokat a helyszíneket, ahol 
ezeknek a fiataloknak a megfelelő szakmai felkészítése, gyakorlati képzése 
elindulhat vagy folytatódhat.  

Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy egy olyan programot is indítsunk 
el, ha lehetséges, amely nemcsak a fiataloknak a középfokú vagy felsőfokú 
oktatási intézményekben való szakmai munka elsajátítását adná, hanem 



 19

kimondottan egy továbbképzési szint is lehetne, továbbképzés, amikor 
ráhangolódunk. Mert egy-egy cég behoz egy új gépet, és a szervizelő eljön, és 
elmagyarázza a traktorosnak, hogy mit kell csinálni, és így annak a 
technikának a 20 százalékát nem használjuk ki, nem használják ki a mai 
gyakorló emberek. Úgy gondolom, hogy bűn nem kihasználni azokat a 
technikai lehetőségeket, amelyekkel ezek az új, modern technológiák bírnak, 
és jelentős részben azért nem használják ki, mert egyszerűen nincs meg a 
szakmai felkészültségük hozzá. Ebben szeretném kérni a tisztelt miniszter urat 
és a minisztérium vezetését, hogy ebben próbáljunk egy olyan programot 
indítani, amikor valóban, ha száz százalékban nem is, de legalább 60-
70 százalékban ezek a technikai erények, fölények, amelyekkel a 
termésmennyiségeket, a termésátlagokat, a hatékonyságnövelést, hadd ne 
soroljam, nagyon sok mindent tudnánk behozni, mert ez már elengedhetetlen 
lesz ahhoz a talpon maradáshoz, amit mi agrárjövőnek gondolunk.  

Én azt gondolom, hogy ha ebben a pár felvetésben együtt tudunk 
gondolkodni, az biztos hogy előnyét fogja jelenteni az agrárágazatnak. Én még 
egyszer köszönöm a miniszter úrnak a tájékoztatóját, beszámolóját, és 
remélem, hogy ezek az eredmények tovább fognak folytatódni. Köszönöm 
szépen.  

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

Miniszter Úr! Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Követve az elnöki 
instrukciót, hogy viszonylagosan rövidebben próbáljunk fogalmazni, de azért 
a miniszter úr éves meghallgatása mégiscsak a bizottságunk egyik fénypontja, 
ha fogalmazhatok így, ezért én megpróbálok viszonylag röviden fogalmazni, és 
kérdéseket és néhány véleményt is megfogalmazni.  

Kormánypárti és ellenzéki képviselők ugyanazon helyzetet, dolgot, 
tényeket sokszor másképp látják, meg sokszor a tényeket is másképp ítélik 
meg. A miniszter úr a tájékoztatójában, beszámolójában kitért a szervezeti 
rendszerek átalakítására és hogy mi hogyan alakult át. Én ebben az egyik 
legkomolyabb félelmemet abban látom, hogy az MVH gyakorlatilag megszűnt, 
illetőleg az akkreditációját most már másképp kell majd megoldani.  

Ha ezt picit visszább fejtjük, akkor szerintem ez az egész folyamat már 
a falugazdászoknál elkezdődött, jóllehet az én meglátásom szerint és – azt 
mondom, hogy – a gazdák szerint is legközelebb mégiscsak ők álltak a 
gazdatársadalomhoz és a gazdákhoz, ők szolgáltattak valóban nekik 
információkat, és ők segítették őket abban, amiben lehetett. Nem emlékszem 
pontosan a számokra, de talán a százhetven-pár ezer kérelemből még most is 
egy olyan 120-130 ezer környéki nagyságrendet a falugazdászok végeznek el. 
Szóval én ott láttam, szerintem már ott rossz irányba indult el ez a dolog, és ez 
az MVH-val csúcsosodott ki.  

Az, hogy a kormányon belül az agrárkormányzat szerepe egyre inkább 
leértékelődik, az mutatja, hogy az MVH-val kapcsolatosan mégsem tudott 
tenni semmit a minisztérium, hogy megmentse ezt a szervezetet, és jóllehet 
tudom, hogy a miniszter úrnak gyakorlatilag semmilyen ráhatása, semmilyen 
köze nincs az új szervezet akkreditációjához, de azt szeretném kérdezni, hogy 
meg tudja-e nyugtatni a miniszter úr a gazdákat, hogy nem áll le a kifizetés, 
nem kerül majd veszélybe az ő éves – mondjuk úgy: – járandóságuk vagy 
apanázsuk, mert én azért ennek látom veszélyét.  
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A miniszter úr a beszámolójában előadta a sikertörténetet, amelynek 
kapcsán annyit – ahogyan említettem is –, hogy azért szép a politika meg a 
magyar nyelv, mert ugyanazon dolgokat kormánypárti és ellenzéki 
képviselőként másképp látunk. Ebben a sikertörténetben – és csatlakozom 
Farkas alelnök úrhoz – a termelékenység, mondjuk úgy, hogy nőtt, 
növekedett, és hogy jobb átlagokat produkált a magyar agrárium, amellett 
azonban nem tudunk elmenni, hogy az árak viszont nem úgy alakulnak, ahogy 
az jó lenne, elvárható lenne, ahogy az a gazdák szempontjából jól alakulna. Én 
azt a rövid, ilyen egy mondatot mondanám, hogy aki búzát termelt, az 
veszteséget termelt az idén… (Közbeszólások.) Van olyan mezőgazdasági 
terület, ahol az árak azért nem alakultak ennyire rosszul, de összességében ez 
egy igen komoly probléma. Mit tud tenni a minisztérium annak érdekében, 
hogy ez a jövőben jobb irányba alakuljon, jobb helyzetbe kerüljenek ezzel a 
gazdák? 

Én egy szabolcsi képviselő vagyok, Szabolcs az alma hazája, és bizony a 
zöldség-gyümölcs ágazat területén is elmondható az, hogy a termelői árak 
nagyon-nagyon nem úgy alakulnak, ahogy azt a gazdák szeretnék. 
Természetesen tudom, mindenki, aki termel, mindig minél magasabb áron 
szeretne eladni, azonban a minisztériumnak itt is igen komoly segítséget 
kellene nyújtania a gazdáknak és a termelőknek, mert akár az almánál – de 
éppen mondhatnám most a szilvát is – sem megfelelőek bizony az árak. 
Halkam jegyzem meg: a szabolcsi gazdák egy része azt szokta mondani, hogy 
amikor az MSZP kormányzása volt, akkor legalább az akkori agrárminiszter 
többször is járt Szabolcsban az ő, mondjuk úgy, hogy megnyugtatásukra, 
úgyhogy örülnének annak, hogyha a miniszter urat is látnák egyébként.  

 
ELNÖK: És az árak változtak annak következtében? (Derültség.)  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Tessék? 
 
ELNÖK: És az árak is változtak annak következtében?  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Értem az elnöki kritikát, de – ahogy az 

elnök úr szokott fogalmazni – most én beszélek. (Derültség.)  
Említette a miniszter úr a tejágazat problematikáját, és azt, hogy itt is 

egy komoly válság volt. Ez sajnos így van, azonban a megfelelő európai uniós 
szervek döntöttek a tejágazat megsegítéséről. Egy rövid, egyszerű kérdés: 
mikor látnak a gazdák belőle valamit, miniszter úr?  

A végére még két dolog. Én tudom, hogy már nem az ön területe, de mi 
a véleménye arról, hogy az AKG-n kívül gyakorlatilag nem lett elbírálva a VP-
ben még semmi. Illetőleg a kertészetigép-pályázatok még mindig nincsenek 
elbírálva, erre tud-e esetlegesen valamilyen ráhatást gyakorolni, miniszter úr?  

Köszönöm szépen a lehetőséget, és mivel már nem lesz lehetőségem az 
idén szólni, boldog karácsonyt mindenkinek!  

 
ELNÖK: Hűha! (Derültség.) Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy 

természetesen értettem a kritikát, és jogos, ezt viszonozva is meg szoktam 
enni – a közbeszólásomra gondolok –, de hogyha azzal tudnánk árat 
befolyásolni, hogy a miniszter ellátogat egy-egy térségbe, akkor a 
miniszternek be sem szabadna mennie a Kossuth téri FM-épületbe, hanem 
állandó országjárásban kellene lennie. De ez sajnos nem így van, különösen a 
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tőzsdei tömegtermékeknél elég komoly kihívás az árakat befolyásolni, ha 
szabad így fogalmaznom.  

Mivel én gyakorló gazdálkodó is vagyok, azért hadd tegyek arra egy 
megjegyzést, hogy egyrészt a vidékfejlesztési pályázatok kiírása és annak a 
bírálata nem konkrétan az FM-hez tartozik – az ágazati miniszter azért 
bizonyára figyeli a másik minisztérium területét is –, de konkrétan a kertészeti 
gépek pályázatának a kiírása megtörtént, de beadni, ha jól emlékszem, 
december 10-e vagy 19-e környékén lehet csak egy hónapig, január 19-éig, és 
utána kezdődhet csak az értékelése. Tehát most még be sem lehet adni a 
pályázatot, nemhogy az elbírálása megtörtént volna. Az AKG-nél hogyha 
esetleg a második körűre gondolt a képviselőtársam (Gőgös Zoltán: Az 
elsőre!), akkor annak a kiírása, a megnyitása és a beadása ugyan befejeződött, 
de annak még azért várjuk meg a végeredményét, az még messze van. Az 
elsőkörű kiírásnál már csak a fellebbezéseknek az elbírálása nincs meg. Az 
elsőkörű kiírásnak az értékelése kora nyáron, a nyár elején megtörtént, 
június-júliusra mindenki tudta, hogy nyertes vagy vesztes. (Gőgös Zoltán 
közbeszól.) Ezután következett egy második körű AKG-kiírás, amelynek a 
befogadása múlt héten, ha jól emlékszem, december 3-án lezárult, és most 
kezdődött el a feldolgozása, tehát nem nagyon értem. Mondom, amellett, hogy 
ez nem a miniszter úr hatáskörébe tartozik, tehát itt valamit nem értettem a 
képviselőtársam kérdéséből.  

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Elnök úr, öt másodpercet kérek.  
 
ELNÖK: Öt másodpercre megadom a szót. (Derültség.)  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Elnök úr, direkt úgy fogalmaztam, hogy 

tudom, hogy már nem a miniszter úrhoz tartozik, de azt említettem, hogy az 
AKG-n kívül a VP-ben semmi más nincs még szinte elbírálva. Én tehát az 
AKG-t pozitívumként említettem, és ezt mondtam. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Értettem, köszönöm szépen, így, valamelyest korrigálva értem 

az aggodalmat, amely mögött nem látok érdemi aggodalmat. (Derültség.)  
Győrffy Balázsnak adok szót, és még Magyar Zoltán jelentkezett. Azért 

összesítem így, mert ha utána nem lesz már állandó bizottsági tagjaink 
részéről megszólalási igény, akkor bizonyára Gőgös Zoltán szeretne szót kérni. 
(Gőgös Zoltán jelzésére:) Igen.  

Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Miniszter úr, 

köszönjük szépen a beszámolót. Azt gondolom, hogy az idei évi számokról 
jóleső érzés volt beszélni, mint ahogyan jóleső érzés volt hallani és 
gazdálkodóként, nem titok, megélni az idei évet, hisz… Én nem tudom, jól 
értettem-e, de Legény Zsolt képviselőtársam azt mondta, hogy aki búzát 
termelt idén az veszteséget termelt? (Dr. Legény Zsolt: Igen, jól értetted! – 
Gőgös Zoltán: Aki 6 tonna alatt termelt!) Ja, bocsánat, ezt nem hallottam, 
mert erre kaptam fel a fejem, mert én nem így láttam otthon. (Gőgös Zoltán 
közbeszól.) Én azt gondolom, hogy okszerű és eredményes… (Gőgös Zoltán 
közbeszól.)  

Elnök úr, szeretnék egy ügyrendi javaslatot tenni: rendben van, hogy 
Gőgös képviselő úrnak szót adtunk, vagyis majd amikor lehetősége lesz, ha ön 
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szót ad neki, belebeszélni, de az, hogy így kánonban mondjuk, ez nekem nem 
egy nagy élmény. Köszönöm szépen.  

Tehát az idei évi adatok, azt gondolom, magukért beszélnek, ami 
részben az időjárásnak köszönhető, részben pedig azért – ne legyünk 
álszentek! – köszönhető az agrárgazdaság szereplőinek is. De én azt 
gondolom, ezen egy kicsit emelkedjünk túl, hisz fontos az aktuális dolgokról 
beszélni, de amit én az FM idei munkájából külön ki szeretnék emelni, az az, 
hogy stratégiaalkotás zajlik, és nem a rövidlátó örvendezést az idei jó 
eredményeknek, hanem egy olyan munka első lépését látjuk, ami azt mutatja, 
hogy hosszú távon van gondolkodás és hosszú távon van tervezés az 
ágazatban, ami örömteli és mindenképpen üdvözlendő.  

A versenyképességünk javítása meggyőződésem szerint kulcskérdés, 
hisz akkor lesz utánpótlás az agráriumban, és akkor lesznek eredményes 
gazdálkodóink, hogyha ők versenyképes minőségű és árú termékeket tudnak 
előállítani, azokat a piacon el is tudják helyezni, ebből jövedelmük lesz, és 
ezáltal el tudják tartani a családjukat. Ezért nagyon fontos, hogy a piaci 
környezet változására nagyon-nagyon oda tudjunk figyelni.  

Pócs képviselőtársam által felvetésre került az áfakérdés. Jómagam is 
az egyik szószólója vagyok annak, hogy az áfakérdést rendezni kell az 
élelmiszergazdaság területén, ennek a gazdaságfehérítő hatása egyértelműen 
tetten érhető ott, ahol ez a lépés már megtörtént. Nagyon bízunk benne, hogy 
ez a lépéssor folytatódik. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a 
központi költségvetés teherbíró képessége fokozatosan teszi lehetővé ezeknek 
a döntéseknek a meghozatalát.  

Záró gondolatként pedig annyit, hogy rövid legyek, hogy az erdőtörvény 
megalkotása folyik, nagy várakozással tekintünk elébe. Én azt gondolom, hogy 
a magyar erdővagyonnak az elmúlt százévi alakulása egy sikertörténet, hisz 
1920-ban, ha jól emlékszem, 11 százalék volt a mostani 93 ezer 
négyzetkilométeren az erdősültség, most ez 20 százalék fölött van, tehát a 
magyar erdésztársadalom egyszer már megmutatta, hogy érdemben tud ezen 
a területen előrelépni. Én nagyon remélem, hogy ebben a munkában fogjuk 
tudni őket segíteni, és azokat a sokszor túlzónak, általam túlzónak gondolt 
korlátozásokat nem engedjük be ebbe a rendszerbe, hisz itt is igaz, hogy akkor 
lesz még további 500 ezer hektár erdő Magyarországon, ha azok, akik azt 
telepítik, abból meg is fognak tudni majd élni. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

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

elnök úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Én is köszönöm a miniszter úrnak 
a beszámolóját, még ha úgy tűnik, hogy nem is feltétlenül ugyanazt gondoljuk 
a magyar vidékről vagy agráriumról. Örülök annak, amit az iparinyersanyag-
termelés kapcsán mint pozitív számokat, és ezzel összefüggésben annak a 10-
15 ezer magyar családnak a sikeréről hallhattunk, akiket ez igazán érint. A 
problémám nekem ott van, hogy nem beszélünk a maradék néhány millió 
emberről, aki még vidékinek számít Magyarországon, hiszen akkor lehetne ez 
a bizottság is elégedett, és ez a beszámoló is akkor lehetne szerintem 
megfelelő, ha az ő előrelépésükről is be tudnánk számolni.  

Érdekelne néhány dolog, amit szeretnék itt a miniszter úrtól megtudni. 
A földforgalmi törvénnyel kapcsolatban eljárás zajlik Brüsszel, Strasbourg 
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színterén. Ez nyilván egy nyílt bizottság, így nem mehetünk bele talán olyan 
részletekbe, amelyeket esetleg tud a miniszter úr, és megoszthatna velünk, de 
ha esetleg mégis lenne olyan információ, amely biztatna minket azzal 
kapcsolatban, hogy mikor lehet ennek az eljárásnak vége, és milyen 
eredménnyel záródhat, gondolok itt mondjuk a jogi személyek földtulajdon-
vásárlásának az esetleges lehetőségére, mert ebben a körben nem kell azt 
részleteznem, hogy az például mennyire felforgatná a hazai földpiacon és a 
lehetőségeket.  

Ha már a stratégiaalkotás szóba került, akkor érdekelne néhány 
stratégia. Egyrészt van egy Nemzeti Vidékstratégiánk, ami a mai napig nem 
került az Országgyűlés elé, miközben a kormány most már legalább négy éve 
elfogadta azt, és 2010 óta folyamatos ígéretek voltak, legalábbis az első két 
évben még arra vonatkozóan, hogy azt majd a parlament is megvitathatja 
egyszer, már csak azért is, mert elvileg túl vagyunk a megvalósulásának több 
mint a felén időben, és szívesen beszélnék arról, hogy az én álláspontom 
szerint mondjuk hogy is állunk a stratégiában megfogalmazott célok elérése 
kapcsán. Szóba került a jégelhárítási stratégia, ez a mai vitában vagy a mai 
beszélgetésben is szóba került, ebben sem látunk tisztán. Illetve van az 
öntözési program, amely komoly hévvel volt bejelentve nagyjából két évvel 
ezelőtt, ebben is jó lenne már konkrétumokat látni, nemcsak a siralmas 
területi arányok miatt, már ami az öntözhetőséget jelenti, hanem a bel- és 
árvízzel összefüggésben is fontos lenne ezt a programot itt érdemben 
működve, forrásokkal feltöltve látni. Szeretném, ha néhány gondolattal a 
lovaságazati stratégiára is ki tudnánk térni, nem arra a változatára, amit most 
megismerhettünk, hanem az eredeti Nemzeti Lovas Programra és legfőképpen 
annak a tartalommal való feltöltésére.  

Nagyon röviden érintettük a gyümölcsök helyzetét is. Itt arra lennék 
leginkább kíváncsi, nem kitérve egy-egy területre, hogy mikor jöhet el az az 
idő, és milyen lépéseket tesz azért a minisztérium, hogy ne kelljen évről évre a 
szüret idején, vagy amikor az adott probléma aktuális, mindig erről 
beszélgetnünk, hanem megpróbálva a lehető legtöbb előrelátható helyzetet 
megoldani, erre mikor készül egy stratégia? Túl a benne dolgozók, a családok 
érdekein azt is figyelembe kellene venni, hogy ez mégiscsak egy olyan terület, 
amely valódi minőségi vidéki munkahelyek létrehozására azért képes lehet.  

Érintette a miniszter úr az Agrármarketing Centrumot. Itt én egészen 
más információkkal rendelkezem, nem belemenve a részletekbe, hiszen egész 
évben leveleztünk ezzel kapcsolatban a miniszter úrral. Itt azért egy komoly 
politikai kifizetőhely látszatát vélem felfedezni sok tekintetben, messze nem a 
szakmaiság szempontjait látom érvényesülni. És érdekelne az is, hogy a 
minisztériumok közötti acsarkodásnak, ami a bormarketing területén nagyon 
elhatalmasodott, főleg egy évvel ezelőtt, a végjátéka mi lett, és ez a magyar bor 
szempontjából mégis mit hozhat a jövőben.  

Az áfa kérdését már többször mondtuk ma, de én is a magyar hal 
tekintetében emelnék szót itt elsősorban. Nagyon régóta követeli az ágazat azt, 
hogy az alapvető élelmiszerek közül legalább a hal legyen kiemelve, ha másra 
most nem is hajlandóak, hiszen egy olyan időszak előtt állunk, amikor a 
tengerek lehetőségei a végén járnak, ráadásul azért a beltartalmi szempontok 
alapján is kiderültek itt érdekes adatok, amelyek azt támasztják alá, hogy a 
magyar halra és annak a fogyasztására sokkal nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni.  
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A GMO ügyében szavakban mindig egyetértünk, aztán közben meg jön 
a hidegzuhany, hogy teljes, 180 fokos fordulattal a magyar kormány a CETA 
nagy hívévé vált. Érdekelne ebben a miniszter úr álláspontja, aki szintén nem 
volt mindig – fogalmazzunk úgy: – következetes ebben a kérdésben. És ha 
már GMO, akkor voltak itt ígéretek arra vonatkozóan, hogy komoly lépések 
várhatóak az ügyben, hogy a takarmányokkal kapcsolatban is minél előbb ki 
tudjuk takarítani a GMO-t, tudjuk helyettesíteni, itt elsősorban a GMO-s 
szójára gondolok, a fehérjeprogramról megjelent néhány kósza sajtóhír, de 
hogy az a gyakorlatban mégis hogy néz ki, arra kíváncsiak lennénk. Illetve a 
következő nagy lépés az lenne, hogy az élelmiszerpolcokról mikor tűnhet el, 
vagy legalább mikor érhetjük el azt, hogy megjelölés kötelezettségű legyen a 
GMO-t tartalmazó élelmiszer? Tudom, hogy a jelen pillanatban történő 
bevezetése még a magyar élelmiszergazdaság számára is komoly gondokat 
okozna, de talán ennek az előkészítése és az erre való felkészülés komoly 
kormányzati segítséggel már meg kellett volna hogy kezdődjön.  

Szintén szeretnék várni egy világos, egyértelmű választ arra 
vonatkozóan, hogy az erdőgazdaságok vagy maguk az erdőterületek 
privatizációra kerülhetnek-e, mert ez is egy folyamatosan lebegtetett kérdés, 
és ismerve a kormány múltját meg az ez irányú gyakorlatát, azért ezek a 
félelmek, azt hiszem, jogosak lehetnek.  

A tanyafejlesztési program bejelentését, illetve továbbvitelét szintén 
örömmel hallottam, ugyanakkor bízom benne, hogy most azért nem az V. 
kerület lesz a legnagyobb nyertese a tanyafejlesztési programnak, mert úgy 
nem fogja nagyon elérni azt a kitűzött célt, amit egyébként megfogalmaztak.  

A halászat valóban eltűnt a természetes vizekről, ugyanakkor éppen az 
elmúlt mezőgazdasági bizottsági ülésen alakult ki egy, úgy gondolom, 
konstruktív, érdemi vita azzal kapcsolatban, hogy ez azért olyan formában 
történt meg, ami az invazív fajok megjelenését komolyan előrevetíti, és most 
már olyan hírek is megjelentek a szakma oldaláról, amelyek kézzel foghatóvá 
tették ezt a problémát. Brutális mértékben tolódhat el a halfauna az invazív, 
idegen fajok irányába, ezért azt hiszem, hogy bizonyos ökológiai célú szelektív 
halászat újragondolása szigorú feltételek mellett szükségessé válhat, és kérem, 
miniszter úr, ne védekezzen azzal, hogy a jogszabály egyébként erre 
vonatkozóan lehetőséget tartalmaz, mert a gyakorlatban ez egész egyszerűen 
nem történik meg. Érdemes lenne a halak és a hazai vizek felügyeletét a 
vadászathoz hasonlóan szabályozni.  

Hogyha már a vadászat szóba került, 2016 ebben a tekintetben tényleg 
egy vízválasztó, hiszen most 20 évre eldől, hogy kik és hol tudnak vadászni. 
Azokon a területeken érzek súlyos problémákat, ahol az állam meghatározó 
földtulajdonnal rendelkezik. Ahol magántulajdonban vannak a területek, és 
ott vita alakul ki, az mindenhol probléma és konfliktusok forrása, de abba 
országgyűlési képviselőként vagy miniszterként nyilvánvalóan nem 
szólhatunk bele. De ahol az állam a szakmaiságot háttérbe dobva kizárólag 
valamiféle lobbicsoportok, Fideszhez közel álló, vadászatban érdekelt 
személyek akarata szerint dönt arról, hogy melyik társaság vadászhat, és 
milyen területeken, arra azért jó lenne érdemi válaszokat adni. Itt arra 
gondolok elsősorban, hogy sok esetben olyanok kaptak az állami földek után 
támogatást – magyarul az állam mögéjük állt a területtel és ezzel eldöntötte az 
adott vadászterület sorsát –, akik évtizedek munkáját teszik tönkre ezzel. 
Budapesti ügyvédek, soha nem látott emberek jelennek meg a területen, akik 
akár 60 éve működő társaságok szakmai munkáját vágták vagy fogják egy 
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csapásra tönkrevágni. Itt jó lenne egy komoly változás és újragondolás, mert 
hatalmas a felháborodás ezek között az emberek között – teljes joggal.  

Így a végére elértem a legfontosabb ügyhöz, a privatizáció kérdéséhez. 
Túl azon, hogy teljesen idegen tőlem és a Jobbik felfogásától az, hogy az állam 
megszabadult ezektől a területektől – ezt a vitát most már ne nyissuk újra, 
hiszen úgy tűnik, hogy ebben nem tudom önöket meggyőzni, ami egyfelől 
szomorú, hiszen 2010-ben még úgy gondoltam, hogy egy oldalon állunk, és 
abban vagyunk érdekeltek, legalábbis e tekintetben, hogy az állam a 
földtulajdonát megőrizze, sőt növelje is, ha mást nem mondok, a Nemzeti 
Vidékstratégia még éppen ezt szorgalmazta, de önökön már nem meglepődve 
igazából tudomásul vettük, hogy ezzel a privatizációval gyakorlatilag az egyik 
utolsó komoly nemzeti vagyont játszották ki –, de én is azt mondom, hogy ha 
már ez megtörtént, akkor nézzük a tényeket. Az nagyon jól hangzik, hogy 
30 ezer új földtulajdonos van, és hogy 200 ezer hektárt az állam a magyar 
gazdák tulajdonába juttatott, de most itt komolyan véve önmagunkat – és 
mégiscsak a területhez valamelyest értő emberek ülnek ebben a teremben – 
akkor hadd kérjem a miniszter urat, hogy hántsuk le a lényeget, és ne 
beszéljünk a 3 hektár alatti meg a kis területekről, beszéljünk őszintén azokról 
a földekről, amelyek valódi minőségi földterületek, mert ezek tekintetében ez 
az arány már sokkal brutálisabb.  

Nem felsorolva mind a 19 megyét, de szívesen átküldöm, sőt jó pár 
esetben már meg is tettem, átküldtem a miniszter úrnak azokat az adatokat, 
amelyek tényszerűen alátámasztják azt, hogy a földprivatizáció nagy nyertesei 
minden megyében egy meghatározható, szűk gazdasági elit tagjai, akik sok 
esetben ezzel egy teljes falu lehetőségeit nullázzák le azzal, hogy önök a 
számukra juttatták ezeket a földterületeket, ha másért nem, akkor azért, mert 
olyan körülményeket alakítottak ki, amelyek nem tették lehetővé, hogy 
érdemben valóban a helyben elő családi gazdálkodók jussanak ezekhez a nagy, 
drága földterületekhez.  

Szóba került már, és egy élő példája ennek az őrületnek éppen 
Kishantos esete, ahol 600 hektárt nulláztak le gyakorlatilag egyetlenegy ilyen 
rossz privatizációval és döntéssel. Nyugat-Európából jártak ide tanulni, és a 
környéken, a térségben, az országban is igazán sok gazdálkodónak példát 
mutatott arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet akár közepes üzemi méretek 
között is úgy vinni ezt a gazdálkodási formát, hogy az nyereséges legyen, 
illetve hogy a környezetre, a természetre is megfelelő módon odafigyeljen. 
Ezzel kapcsolatban az a hazugságdömping, ami a kormány részéről érkezett, 
példátlan, és ezúton is szeretném azt visszautasítani az érintettek nevében is.  

Érdekelne az is, ha már a földprivatizációról beszélünk, hogy azon 
területek tekintetében, ahol a földbérleteket ez a kormány már meghirdette, 
újrahirdette és újrapályáztatta, ott a bérlők ellenőrzése, illetve a bérlőknek az 
a fajta számvetése, hogy a korábbi bérleti pályázatokban megadott feltételeket 
betartották-e, teljesítették-e, zajlik-e a jövőben. Hiszen hajlamosak vagyunk 
elfeledkezni arról, hogy itt rengetegen bekamuztak állattartást, foglalkoztatást 
és minden egyéb olyan dolgot, ami pluszpontokat jelenthetett, a gyakorlatban 
aztán pedig azt látom, ahol csak járok és amit csak ellenőriztem, hogy ezeket 
nem tartják be ezek az emberek, és ilyen formában az állam fel is mondhatná 
ezeket a földbérleteket; illetve arról nem is beszélve, hogy a privatizáció során 
pedig ezek komoly előnyt jelentettek, hogy ők földhasználóként már eleve 
jelen vannak.  
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Itt kiemelném a privatizációval nem érintett, de a földbérletekkel 
súlyosan érintett juhászokat, akik a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
vesztették el földjeiket, és ezzel egy olyan genetikai állományt sodort a 
kormány végveszélybe, ami példaértékű és ami európai szinten is megőrzendő 
érték lenne, állami feladat lenne, és ezzel családok sokaságát tették teljesen 
tönkre egy értelmetlen privatizáció, pontosabban földbérleti pályázattal, ami 
senki másnak nem volt jó, mint annak a néhány új bérlőnek, akiknek 
egyébként semmi köze nem volt korábban az agráriumhoz vagy az 
állattartáshoz. Ilyen formában tehát továbbra is mélységesen elítélem és 
érthetetlennek tartom az állami földek eladását, és legfőképpen azt – az utolsó 
mozzanatra én is kitérnék –, hogy ezen több százmilliárd forint befolyása után 
a vidékért, a mezőgazdaságért, ezekért az emberekért felelős miniszter 
boldogan bejelenti, hogy ezt az összeget nem a vidék felzárkóztatására, nem az 
agráriumra fordítja a magyar állam, hanem az államadósság-csökkentésre. 
Tehát úgy, ahogy már elhangzott, gyakorlatilag kiszívjuk ezt az összeget a 
vidékről, és teljesen más célokra fordítjuk. Egy normális országban egy 
területért valóban felelős miniszternek az lett volna ilyenkor a 
minimumlépése, hogy ilyenkor tiltakozik, ha másnak nem, akkor legalább 
neki egyedül ebben a kormányban tiltakoznia kellett volna ezen lépés ellen, ha 
pedig nem tudja elérni a célját, akkor lemond, mert egész egyszerűen így 
működik egy demokrácia normális esetekben.  

Ezekre szeretnék érdemi választ kapni. Köszönöm a türelmet, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Körbenézek, és amennyiben további 

bizottsági tagnak nincs hozzászólási igénye (Senki nem jelentkezik.), akkor 
megadom a szót Gőgös Zoltánnak.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Nagyon sok kérdés elhangzott, tehát túl sokat nem fogok 
feltenni. Annyit mondanék itt a búzavita kapcsán, hogy a Zsolti jól 
fogalmazott, tehát aki az országos átlag szintjét produkálta a termelésben, az 
bizony a búzával, a gabonával veszteséget termelt, mert a mostani árral 
szorozva… (Czerván György közbeszól.) Ez tény. Most az más kérdés, hogy ha 
valaki nyilván feketén értékesít, meg feketén szerez be mindent, ott ez 
nyilvánvalóan máshogy jelentkezik.  

Arra is felhívnám a figyelmet, hogy nagyon jó év volt, ez nem kérdés, és 
ebben nyilván óriási szerepe volt a termelőknek. Én azt gondolom, ilyenkor 
azért a jogalkotónak kevésbé van szerepe, az időjárásnak sokkal nagyobb van, 
hál’ istennek (Derültség.), de arra azért vigyázni kellene, hogy a GDP-
tartalomnál a magas hozamot a tavalyi árral szorozzuk, tehát ez jövőre óriási 
zuhanást eredményezhet. Ezt arra mondom, hogy mielőtt a féltéglát 
elővesszük azért erre mindig oda kell figyelni szerintem, de tény és való, jó, 
nagyon jó évet zártunk.  

A kárenyhítést mondta a miniszter úr. Én úgy tudom, hogy egyelőre 
mindenki csak befizet, tehát abból érdemben… De azt itt meg is kérdezném, 
hogy hány ember és mennyit kapott vissza. Mert működik a rendszer, az igaz, 
mert mindenkinek be kell fizetni, különben nem kap támogatást, de 
egyébként meg szerintem olyan bonyolult, meg annyira kötött pálya, hogy 
nagyon-nagyon szűk kör az, amely ebből kivehet, és ez így tartósan biztos nem 
lesz jó, látva a dolgokat.  
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Az is érdekelne, hogy az a 30 ezer szereplő a földvásárlásnál most 
szerződést jelent 30 ezret vagy termelőt, mert ez nagyon nem mindegy. A 
másik, hogy a fiatal gazdák valódi gazdák-e, vagy csak családi nagybirtokok 
kialakításának a szereplői, mert én egyik Mészáros-lányt sem láttam traktoron 
ülni mint fiatal gazdát. (Derültség az ellenzéki képviselők soraiban.) Azért 
kérdezem ezt, mert az árveréseken meg az árveréseken meg azt tapasztaltuk, 
hogy mama, papa, gyerekek, unoka, mindenki, hogy szép nagy, 1600… vagy 
mennyi lehet egy családnak? Ha 300-zal megszorzom, akkor jó nagyot lehet 
csinálni belőle, de ezek nem valós fiatal gazdák, ezek egyetemisták, a földnek a 
környékén nem jártak, lehet, hogy tehenet csak az OMÉK-on láttak, ott sem 
tenyészállatot, ez igaz. Mellesleg, miniszter úr, nem ártana, hogyha egyszer 
lemenne Hódmezővásárhelyre, nagyon szép állatok vannak, higgye el nekem! 
Úgy tudom, nem sikerült az elmúlt hat évben meglátogatni Európa 
legnagyobb tenyészállat-kiállítását.  

A PRRS-mentesítés. Én elég sok dolgot olvastam erről – a főállatorvos 
úr lehet, hogy ezt majd megerősíti, vagy megcáfolja –, és én egy kicsit l’art 
pour l’art dolognak tartom, ugyanis tudok olyat, ahol megtörtént, aztán két 
hónap múlva újra volt. Ez tehát egy olyan betegség, amitől jó lenne, ha meg 
tudnánk védeni az importot, csak én megmondom őszintén, hogy nagyon nem 
látom ennek értelmét, főleg így, ilyen módon. De ez egy valós szakmai vita 
lehet, én azt hiszem, csak azért úgy kijött belőlem, mert éppen mostanában 
olvasgattam erről elég sok mindent.  

Szóba került az NFA, most már lezárultak a földárverések, hajlandóak-e 
végre ellenőrizni? Ez igaz a Hortobágyra, igaz másra. Amikor bírósági meg 
peres ügyek szakértői anyagaiban van ilyen, hogy állami területek évek óta 
elhanyagoltak és nem művelik, közben az ember felveszi a támogatást – ez 
nyilván kritika az MVH-nak, amit most már nem ön irányít, de kritika az 
NFA-nak is, mert nem érdekli, hogy mi történik a területeken, ez világosan 
látszik. Itt senki nem tart be semmit, miniszter úr, legalábbis amiket a döntő 
többség vállalt, ha az mind igaz lenne, akkor nem ekkora növekedésről 
számolnánk be. De hozzáteszem, még mielőtt nagyon büszkék lennénk 
magunkra, hogy ez az óriási produktum azért még mindig nem éri el a ’80-as 
évek termelési volumenét, tehát azért az a 30 év úgy nagyjából elmúlt úgy, 
hogy azt nem sikerült újra produkálni. Van, amiben igen, van, de általában 
nem.  

Én a vadászattal kapcsolatban azt hallottam, hogy az Alföldön a Lázár 
osztja a vadászterületeket, a Dunántúlon meg a Semjén, tehát innentől kezdve 
itt nem kell ebből nagy sikertörténetet csinálni. (Dr. Bitay Márton Örs: És 
én?) Én tudom, hogy az államtitkár úr (Dr. Bitay Márton Örs: Na!) van 
papíron megbízva vele, de én azt is tudom, hogy ez nem így működik. 
(Harangozó Gábor István dr. Bitay Márton Örsnek: Te az ügyintéző vagy!)  

A miniszter úrtól kérdezném, hogy hogyan élte meg a mezőhegyesi 
8 ezer hektáros mintagazdaság létrehozását, mert azt mondta itt egy évvel 
ezelőtt, hogy ha rajta múlna, egyetlenegy nagyüzem nem lenne 
Magyarországon. Akkor most mi a minta? Tehát ez úgy érdekelne. Egyébként 
teljesen rendben van, hogy ez így lett, mert bebizonyosodott, hogy ha 
szétdarabolnak valamit, meg szanaszét osztogatnak barátoknak, haveroknak 
földeket, akkor megszűnnek a munkahelyek, nem teremtődnek.  

Az áfa kapcsán sok minden szóba került, a zöldség-gyümölcsöt ne 
felejtsük el, emberek! A legnagyobb csalás azon a volumenen van. 
Énszerintem lenne rá most pénz, ha már mindenre van pénz, akkor arra is 
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lenne pénz, hogy ezt egy menetben csináljuk meg. És jó lenne, hogyha valaki 
szakember azt meg megmagyarázná a miniszterelnöknek, hogy az UHT tej 
nem káros, mert én úgy tudom, hogy ezért nem lehet berakni az 
áfacsökkentési körbe. Attól senkinek semmi baja nem lesz, ezt most mondom 
írásban, csak én úgy hallottam, hogy ezt bevette a miniszterelnök az agyába, és 
nem enged belőle. (Derültség az ellenzéki képviselők soraiban.) 

Érdekelne, hogy a fülöpházi tanyafejlesztési pályázatok monitoringja 
vagy kontrollja mikor történik meg. Ott szerintem egy lélek nincs, és semmi 
nem történik. Nagyon komoly volument felment Balogh volt polgármester, 
képviselőtársunk, aki még miniszteri biztosa is volt ennek a területnek. 
Szerintem ott ideje lenne büntetőfeljelentést tenni, miniszter úr. Én 
megvárom, hogy önök tesznek-e, mert nyilván az első körben a maguk dolga, 
aztán majd kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele.  

Hétfőn a parlamentben elhangzott egy azonnali kérdés, amelyben újra 
előjött Kishantos ügye. Azt szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, hogy 
ismeri-e a közleményeiket, ugyanis itt van egy előttem, amelyben eltiltják a 
minisztériumot a további jogsértéstől Kishantos jó hírnevének a megsértése 
kapcsán, ugyanis bírósági döntés van, Kúria-döntés van, hogy semmiféle 
tartozásuk nem volt. Itt van az érintett, a kishantosi gazdaság vezetője, a 
vidékfejlesztés… megteheti most, hogy elnézést kér tőle ezért; azt gondolom, 
meg is kellene tenni, ha már egyszer elmondták, hogy azért lettek elosztva a 
földjei, mert tartozásaik voltak. Itt van, ez a minisztérium honlapjáról lett 
leírva, miniszter úr. (Dr. Fazekas Sándor közbeszól.) Ha nem ismeri… (Dr. 
Fazekas Sándor: Én nem mondtam ilyet.) Igen, azt mondta… Pontosabban 
nem igazította helyre Horváth Istvánt, aki folyamatosan azt mondta, hogy ez 
azért lett így… (Dr. Bitay Márton Örs: Akkor miért a miniszter úrtól 
kérdezi?! – Dr. Fazekas Sándor: Akkor Horváth Istvánt kellene kérdezni!) 
De, miniszter úr, ön végig gyalázta azt a mintagazdaságot, ami dán-magyar 
közös produkcióban jött létre. Én azt hiszem, hogy itt lenne az ideje, hogy 
elnézést kérjen érte! (Dr. Fazekas Sándor: Én azért, amit Horváth István 
mondott?!) Nem, de ön is azt mondta. (Dr. Fazekas Sándor közbeszól.) 
Hallgassuk vissza, ott van a hangfelvétel! (Közbeszólások.) Jó, mindegy!  

Mondta a miniszterelnök úr, hogy bizonyos dolgokat a lovagiasság 
szabályai szerint kellene elrendezni, főleg hogyha hölgyek is érintettek a 
dologban. (Dr. Fazekas Sándor: Miért, a tangazdaság egy hölgy?!) Elnök úr, 
a miniszter úrnak lesz lehetősége majd válaszolni nekünk, ugye? (Derültség az 
ellenzéki képviselők soraiban. – Dr. Fazekas Sándor közbeszól.) Jó, de… 

 
ELNÖK: Nekem is lesz lehetőségem megvonni a szót… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én eddig nem szóltam egyszer sem közbe… 

Egyszer szóltam közbe!  
 
ELNÖK: …, de egyelőre maradjunk a szokásos formánál, hogy Gőgös 

Zoltán most még elmondja a gondolatait… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, igen. 
 
ELNÖK: …, és szeretném jelezni, hogy nem szeretnék időkorlátot 

bevezetni.  
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De nem is kell… 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …, mert nincsen egyébként túl sok minden 

vissza. Én csak azt kérem, hogy ezeket a dolgokat azért próbáljuk meg, és az 
alkotmánybírósági döntés sem azt jelenti, hogy Kishantos ezt a pert 
elvesztette, sőt van nálam olyan papír is, amelyben nyert is pert, igaz, hogy 
nem érdekli a minisztériumot, de szerintem ilyet nem kellene csinálni, 
miniszter úr. Ilyenkor hallgatni kell, ha már tönkretesznek valamit, és az nem 
jól sül el, akkor csendben kell lenni, és nem kijönni a fényre vajjal a fejünkön. 
Ez egy normális világban nem így működik énszerintem.  

Az ellenőrzésről beszéltem.  
Nagyjából ennyit szerettem volna kérdezni, ha jól látom, amiket így 

összeírtam magamnak. Én arra biztatnám önöket, hogy bizonyos dolgokat 
azért gondoljanak át, főleg amit Farkas képviselőtársam mondott a jövő 
kapcsán, mert nem jó jövő az, hogyha az új generációk nem ismerik a világ 
folyamatait, ráadásul még egy ezzel szembemenő kormányzati cselekvést is 
látunk – itt most én a modernizációt nézem, mert… 

Ja, még egy! Ki írta a 2050-ig tartó élelmiszergazdasági stratégia című 
művet? Ez úgy érdekelne. A Rogán minisztériumában készült, vagy a 
vidékfejlesztésiben? Mert én még ennyi marhaságot egyben (Derültség az 
ellenzéki képviselők soraiban.), megmondom őszintén, nem láttam leírva. 
(Czerván György közbeszól.) Tehát jó lenne, hogyha azt a 9 millió disznót 
megmagyarázná nekem valaki, hogy az mondjuk ’49-ben még lesz három, 
aztán ’50-ben meg kilenc. A biológia nem így működik, miniszter úr.  

Illetve itt van a 200 ezer pluszmunkahely, amiben persze vannak 
lehetőségek, csak nem ilyen pályán kellene mozogni, mint amin most 
mozgunk, mert ennek meg teljesen ellene szól az a dolog, hogy egyébként 
tavaly is csökkent 2,2 százalékkal a munkaerő-felhasználás az agráriumban – 
a Központi Statisztikai Hivatal papírja van előttem –, ami azt jelenti, hogy a 
modernizáció zajlik, de hogyha a pályázati bírálatok így lesznek, persze ez 
nyilván 2018-as történet, hogy majd jövőre aztán mindenkinek elbírálják, 
akinek a helyi kormánypárti képviselő ellenjegyzi majd a győzelmét, ugyan ez 
most már tényleg nem az ön területe. Én azt hiszem, hogy ezen a módszeren is 
változtatni kellene. Ez közszájon fogok, miniszter úr, hogy képviselők döntik 
el, hogy ki nyeri a pályázatokat. Most még egyelőre nem gond, mert még nem 
nyert senki, kivétel az AKG, de majd utána azért ebből megint baj lesz.  

Azt meg hogy éli meg, hogy ha mondjuk a jövő évi meghallgatása lesz, 
akkor elképzelhető, hogy tárca nélküli miniszter lesz, hogyha így zajlik az 
intézményátszervezés ön alól, mert azért ez megint nem egy sikertörténet 
szerintem, hogy gyakorlatilag szó nélkül mindent elengednek, és ebben 
szerintem a legveszélyesebb az MVH, ami nem egy játék, én úgy gondolom, 
egy 6-700 milliárdos évi forgalmú rendszernek az ilyen szintű kiengedése. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további hozzászóló nincs, ezért a 

szokásoknak megfelelően a miniszter úrnak adok szót a viszonválasz 
lehetőségét megadva.  
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Dr. Fazekas Sándor válaszai, reflexiói 

DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót, 
tisztelt elnök úr. Nyolc és fél oldal kérdést sikerült leírnom, úgyhogy elnézést 
kérek a tisztelt képviselőktől, hogyha a kérdéseket az ismétlések elkerülése 
végett összevonok, illetve hogyha valami elkerülte volna a figyelmemet, vagy 
nem elég gyorsan írtam, akkor kérem, hogy majd jelezzék, igyekszem minden 
kérdésre válaszolni.  

Az első kérdező Harangozó Gábor képviselő úr volt. Állami földvagyon 
kiárusítása. Örülök annak, hogy az MSZP számára is egy hasznos olvasmány 
az, amit Ángyán József ír, és megható ez az MSZP-s aggódás itt a 
kisgazdaságokért is. Ezekről a statisztikákról, amelyek ilyen magán… – hogy is 
mondjam? – kézműves műfajban készülnek, azért nekem a churchilli mondás 
elég erősen a fejemben van, tehát én óvatosan használnám ezeket, és 
különösen óvatosan vonnák le következtetést Fejér megyéből az egész 
országra vonatkozóan. Tehát azért nyilván a megyék földtulajdon-szerkezete, 
a területek kiosztási méretei, a vásárlói struktúra is teljes mértékig eltér. 
Vannak olyan megyék, ahol sok állami föld van, vannak olyan megyék, ahol 
alig volt állami föld, mert mondjuk a terület jelentős részét erdők foglalják el.  

Örülök annak, hogy a Nemzeti Vidékstratégiát dicséri – eddig 
többnyire támadták ezt a vidékstratégiát. Abban nyilván több elem is van, 
akár egy külön napirendi pont keretében is meg lehet ezt tárgyalni. Sokat 
idézik azt, hogy milyen állásfoglalás vagy javaslat van a vidékstratégiában a 
földdel kapcsolatban, de annak azért a legfontosabb eleme mégiscsak az, hogy 
a családi gazdaságokat, a földműveseket kell segíteni minden létező eszközzel, 
és hogyha ez a lehetőség megvan a földvagyon értékesítésénél, akkor 
szerintem helyes az a döntés, amit a kormány ebben a tárgyban hozott.  

Arra pedig nyomatékosan fel szeretném hívni a figyelmet, hogy 
300 hektár föld a tulajdoni maximum, ne keverjük a bérlettel, haszonbérlettel, 
mindenki csak ennyit vehet, földműves vásárolhat (Magyar Zoltán: 
Családtagonként!), ahhoz, hogy valaki földműves legyen, a földművesek 
hatósági nyilvántartásába kell jelentkeznie, ami előírásokat tartalmaz, 
szabályoknak kell megfelelni, cég nem vásárolhat földet, és a családtagoknak a 
tulajdonát sem lehet összeszámítani. (Magyar Zoltán: Ez a baj!) Tehát ez a 
300 hektáros határ általános, az EU-ban is hasonló tilalom van egyébként a 
családtagok vagyonának az összeszámítására.  

A helyben lakónál pedig már korábban is volt erről itt szó, én azt 
javaslom, hogy a helyben lakónál ne alkossunk a törvényhez képest eltérő, 
önkényes szabályokat, mert a törvény egyértelműen meghatározza azt, hogy ki 
az, aki helyben lakó: aki egy adott településen vagy ahhoz képest 
20 kilométeres határon belül lakik. Az egy szófordulat, az egy ilyen – nem is 
tudom – tűzijáték talán, jön a szilveszter nemsokára, ilyen tűzijáték-
puffogtatás, hogy akkor valaki beleérti-e a 300 lakosú falu ezerhektáros 
határába a helyben lakónál a szomszéd faluban élőt, vagy sem. Én tehát azt 
javaslom, hogy a törvényi előírásokat, a törvényi kategóriákat használjuk, 
mert egyébként a vita úgy elmegy egyik a másik mellett, a vita terméketlenné 
válik.  

Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nyilvános árverésen dőlt el az, 
hogy ki vesz földet. Az árverésen az, hogy ki milyen politikai irányba tartozik, 
vagy hogy milyen gazdaságfilozófiát képvisel, teljesen mindegy, ott az dönt, 
hogy ki ad többet a földért. Tehát szó sincs arról, hogy itt bármiféle mutyi, 
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leosztás vagy bármi történt volna. A földek 30 százalékának nem volt gazdája, 
még mindig van föld, az értékesítésben erre nem volt kereslet, tehát látszik az, 
hogy a magyar gazdák előtt még mindig ott van egy jelentős terület, amit 
bérelni tudnak a jövőben, illetve ami körül nem volt tolongás.  

Az áraknál, hogy sok vagy kevés, hogy ki kap hitelt, vagy ki jut hitelhez, 
vagy magánforrásból veszi meg, pró és kontra lehet példákat mondani. Én 
tudok olyan 85 éves földműves asszonyt, aki készpénzzel 120 millió forint 
értékben vett földet, tanyán élő földműves, nem országosan ismert 
közszereplő vagy országosan ismert üzletember. Mondok egy ellenpéldát a 
tisztelt képviselő úrnak, és mondhatunk még jó párat, mert példa és 
ellenpélda mindenre van. 30 ezer ember tudott földet vásárolni, és ahogy 
említettem, a föld nem olcsón kelt el, 30 ezer személy, földműves, a föld nem 
olcsón kelt el, hanem a forgalmi érték fölött, árverésen alakult ki az ár, a piaci 
ár, amit láthatunk egyébként, mert a felértékelés csak egy kiindulópont. 
Nyilván hogyha a felértékelés magasabb volt, akkor lehet, hogy a föld még 
megvan, ha alacsonyabb, akkor a liciten alakul ki a végleges ár, és az a piaci ár.  

A földkiírásoknál szó volt itt az egyik mintagazdaságról. A 
földértékesítésnél 5 mintagazdaság kívül volt a meghirdetett körön, nem csak 
az, más mintagazdaságok is, erre fel szeretném hívni a figyelmet. Három 
állami és két magántulajdonú. 

Földbérlet, még azt nézem, hogy milyen kérdés volt a földbérlettel, a 
földértékesítéssel kapcsolatban. Igen, földbérleti díj emelése. Én úgy tudom, 
hogy valamennyi államtól földet bérelő esetében azonos a haszonbérleti díj, 
tehát azonos feltételek mellett adjuk bérbe. Voltak eltérő haszonbérleti 
megállapodások, 2010 után ezeket rendeztük, ezeket megemeltük, de 
egyébként az állam jelenleg nem tervez földhaszonbérletidíj-emelést. Meg kell 
majd vonnunk azt a vagyonmérleget, ami az értékesítések után rendelkezésre 
áll, és azt követően lehet majd erről egyértelmű állásfoglalást kialakítani. 
(Harangozó Gábor István közbeszól.) Tessék? (Harangozó Gábor István: 
Akkor 580 forint, vagy nem?) Én úgy tudom, hogy 1250 forintos 
haszonbérleti díjra van felemelve valamennyi esetben. Nyilván eseti 
földhaszonbérleti szerződésekre nem akarok kitérni, de, mondom, 2010 után 
tudtommal valamennyit megemeltük. Van, ahol peres eljárásra kerül sor, van, 
ahol nem.  

A következő a bevételnek a felhasználása. Igen, sajnálom azt a 
sötétségben botorkálást, amit a képviselő úrtól láttam, úgy látszik, itt egy kis 
memóriafrissítés azért mégiscsak kellene. Pont az MSZP veti fel azt, hogy ne 
az államadósság csökkentésére fordítsuk ezeket a bevételeket, miközben az 
MSZP adósította el az országot, tönkretéve ezzel Magyarországot, tönkretéve a 
vidéket? Hosszú generációk munkáját kell arra felhasználnunk, hogy ebből az 
adósságtömegből, ez alól az adósságteher alól kiszabaduljunk. Ez egy jelentős 
könnyítés, az államadósságnak mintegy az 1 százalékát jelenti, ezzel tudjuk 
csökkenteni a vidéki lakosság vállát nyomó terheket is. Én tehát – hogy is 
mondjam? – kicsit furcsának találom, hogy éppen az MSZP veti ezt fel. Nem 
kellett volna annyi hitelt felvenni annak idején felelőtlenül, az ország sorsával, 
jövőjével játszva, és akkor ezt a pénzt más célra is fel lehetett volna használni, 
munkabérfizetésre, nyugdíjfizetésre. A politikai túlélés érdekében az MSZP 
nyakra-főre vette fel a hiteleket, nem törődve azzal, hogy ebben az országban 
2010 után is boldogulni kell. Tehát én egy kis visszafogottságot javaslok ebben 
a kérdésben (Harangozó Gábor István közbeszól.), éppúgy, mint hogy a 
szociális gazdaságra meg a vidékre kellene fordítani ezeket a pénzeket. Önök 
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szétverték a magyar vidéket, a gazdák száma nagymértékben csökkent, a 
vidékfejlesztési támogatásokat lenyúlták a csókosok, és akkor ehhez képest 
most van egy megvilágosodás – biztos a karácsony kapcsán, vagy nem tudom 
mikor –, hogy akkor mégis erre a területre kellene pénzt fordítani, elejétől 
fogva támadják a Start-munkát, ami százezrek számára jelent megélhetést. 
Tehát teljesen hiteltelennek tartom ezt. De egyébként nem vagyok ezzel 
egyedül, a vidéki lakosság ezt kifejezésre juttatta, az MSZP tudtommal 
egyetlen vidéki körzetben sem nyert a parlamenti választáson. Az emberek 
pontosan tudják azt, hogy milyen az MSZP vidékfejlesztési politikája, ennek 
megfelelően döntenek, és azt hiszem, hogy az MSZP majd le is vonja ebből a 
következtetéseket.  

A következő: ha a Start-munkához kell föld, akkor a kormány a 
rendelkezésére álló eszközökkel természetesen segít. Belterületi földeket, 
gyakran külterületieket is adunk át Start-munkához vagy szociális 
szövetkezetek részére, de azért a fő filozófia az, hogy a föld a földműveseké 
legyen, tehát akik élethivatásszerűen földműveléssel foglalkoznak.  

Pócs János képviselő úr felvetésére, kérdéseire is szeretnék reagálni. A 
legfontosabb célunk az, hogy megélhetést nyerjenek az emberek a vidéken, és 
tényleg itt lépésről lépésre sikerült egy szemléletváltást elérni. Szerintem a 
magyar társadalom is jobban megbecsüli a gazdák teljesítményét, és a gazdák 
önértékelése is erősödött az elmúlt időszakban, többek között azért, hogy nem 
kell állandóan harcra készen demonstrálniuk az őket megillető jogokért és 
dolgokért. Termelni nyilván tudni kell, piaci feltételek között kell helytállni, de 
hogyha van perspektíva, akkor egyre több fiatal fogja választani a 
mezőgazdaságot. Van elvándorlás a vidéken, kétségtelen, az is biztos, hogy 
ezek a szemléletmód-változások nem mindig, nem mindenkinél következnek 
be, de szerintem az beszédes dolog, hogy azért itt 50 ezer hektárt fiatal gazdák 
vittek el a területekből, tehát ők már hosszú távon terveznek.  

Haláfa. A költségvetés teherbíró képességétől függ, ez mintegy 
4 milliárd forintos tétel egyébként, nyilván másokkal együtt. Most a hal 
aránytalanul drága, miután néhány más húsféleségnek lement az áfája, én 
bízom benne, hogy ez sikeres kezdeményezés lesz, és a költségvetésnél tudjuk 
érvényesíteni.  

A közétkeztetésben a magyar termékek. Ezt a tárca teljes mértékig 
támogatja, a minőségi előírásoknál ebbe az irányba igyekszünk terelni az 
egyébként zömmel magánszférában dolgozó étkeztetőket.  

Albán pékségek. Itt folyamatosak az ellenőrzések, az élelmiszerkönyvi 
szabályoknak a szigorítása is ezt a célt szolgálja, illetve az nagyon fontos, és 
erről a Pékszövetséggel is konzultáltunk, hogy legyen jól megkülönböztethető 
a magyar pékség a bajor, a francia vagy az albán pékségtől, mert aki megy az 
utcán, és hirtelen akar venni egy kis péksüteményt, mert érzi a kellemes 
illatot, nem nézi a feliratot, hogy ki a cégtulajdonos, ami apró betűvel van 
kiírva, de hogyha van egy jól látható cégér, egy embléma, akkor az orientációs 
pont, az segíthet neki. Egy ilyen védjegyet elfogadott a Pékszövetség, és 
fontos, hogy azt minél több magyar pékség rakja ki, lépjen be a szövetségbe, és 
akkor mintegy végjegy ez segítheti a vásárlóknak a tájékozódását. 
Énszerintem tehát ebben van még tartalék, még sok üzlet nem tette ki ezt a 
jelzést.  

Kónya képviselő úr kérdései. Mennyi baromfit kellett leölni? Úgy 
emlékszem, hogy 2,3 millió az a darabszám, ami egy nagyon komoly 
problémát jelent – 33 millió körüli a baromfilétszám Magyarországon –, egy 
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rendkívül agresszív járvánnyal van dolgunk. Hogy meg tudjuk-e fékezni? 
Sajnos ebben a fertőzött állománynak a felszámolása az egyik elengedhetetlen 
lépés, a területek lezárása, a zárt helyen tartás, tényleg be kell hogy zárják 
ilyenkor az emberek a baromfiállományt, mert a vándormadarak hordják-
viszik ezt a betegséget, és hozzátartozik, hogy a vándormadarak között is 
komoly pusztítást végez.  

A kártérítés. A járványnak, remélem, már nem a közepén, hanem a 
vége felé vagyunk. A károk felmérése folyamatban van. Az exportkiesés 
nehezebben megfogható dolog, mert amit mondjuk nem tudnak eladni az 
Unión kívülre, azt az Unión belül még lehet értékesíteni, tehát itt majd a 
végén lehet vonni egy mérleget, amikor az adott szállítmányok értékesítése 
megtörténik, és ennek megfelelően lehet dönteni. A kártérítési, kárenyhítési 
mechanizmusok ismertek, tehát ilyen állati járványok esetében belép egy 
automatizmus, ami az alapkártérítést biztosítja.  

Új védekezési formák vannak-e? Nagyon nehéz dolog. Pont a 
zártrendszerű tartás irányába mozdítja el a baromfit, ami nem mindenkinek 
az ideája, hogy ketrecben meg fedett helyen, s a többi, tartsák az állatot, de 
ilyenkor, járvány idején ez törvényszerű. Nyilván dolgoznak az 
állatigyógyszer-gyártók is azon, hogy milyen megoldások lehetségesek, de 
sajnos ahol magas az állatlétszám, ott velejáró az állati betegség is. Állati 
betegség, növényi betegség, amióta világ a világ volt és lesz, tehát alig hiszem, 
hogy le lehetne azt érni, hogy ezzel ne kelljen számolni, de ez nem jelenti azt, 
hogy nem kellene mindent megtenni hatósági és más vonatkozásokban is. Itt 
fontos, hogy a termelők, a jószágtartók figyeljék az eseményeket, és a szakmai 
előírásokat sajátítsák el, és aszerint járjanak el.  

Szőlő aranyszínű sárgaság. Köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet a 
képviselő úr. Itt hasonlóan hatékony intézkedések kellenek, mint a baromfinál 
vagy bármely más betegségnél, állat- vagy növénybetegségnél. Itt a fertőzött 
tőkéket el kell pusztítani. Itt rendeletmódosítások is folyamatban vannak, 
hogy a felhagyott szőlőterületeken be lehessen avatkozni, és azokat is le kell 
takarítani azért, hogy a még nem fertőzött állomány megmaradjon, mert 
máshogy a következményei hihetetlen nagyok egy ilyen járványnak.  

Nem biztos, hogy a filoxérához lehet hasonlítani, ezek a betegségek 
általában különböznek, ez talán nem annyira általános, de mindent meg kell 
tenni azért, hogy nehogy hasonló helyzet alakuljon ki. A filoxéra az ország, az 
akkori ország szőlőterületeinek durván a 92 százalékát letakarította, a 
Homokhátság volt a kivétel.  

A zártkerteknél különösen indokolt a beavatkozás, tehát erre a 
vegetációs időszakban külön fel kell majd készülnünk, mert vannak olyan 
zártkertek, amelyekbe jóformán be sem lehet menni, annyira felhagytak vele.  

Állami szintű védekezés. Ez ma is egy állami szintű, és kártalanítást is 
jár hozzá, tehát ezt a NÉBIH és a kormányhivatalok együtt koordinálják.  

A jégkárelhárítási rendszer 2018-ra fog teljesen felállni a szándékaink 
szerint. Én bízom abban, hogy ez sikerül.  

Környezetvédelem, szélerőművekkel kapcsolatos dolog. Hát, ez eddig 
nem nagyon került elő, és én köszönöm, hogy megkérdezte a képviselő úr. 
Nem is mezőgazdasági téma igazán, de abból a szempontból mégis az, hogy a 
tájban megjelennek ezek az indusztriális elemek, tehát őszintén szólva én a 
magyar táj integritása, a magyar táj védelme szempontjából nagyon nem 
szeretem ezeket a szélerőműveket, ezek tönkreteszik a vidéket. Biztos hogy 
vannak olyan energiaforrások is, amelyek nem okoznak ilyen jóvátehetetlen, a 
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turizmust, a gazdálkodást, egyáltalán a táj, az ország megjelenését 
hátrányosan érintő, rontó beruházássorozat ez. Elég elmenni a Fertő-tó 
vidékére, nem is tudom, mitől világörökség, amikor fölötte ott van 300 
szélkerék a földeken ilyen pókhálószerű odavezető betonutakkal. valami 
szigeteket művelgetnek ott még emberek, ahol nem hagyták fel – ez inkább 
egy ilyen ipari parki kategória. De hogy ott a magyar határban ezek mindenhol 
elszaporodjanak, és telepítsék, azért én egyáltalán nem lelkesedek. 
Tönkreteszi a magyar vidéket, átalakítja, a madárátvonulási útvonalaktól 
kezdve zavaró hatásai vannak, tehát nem túl szerencsés. A skandinávoknál 
láttam azt, hogy a tengerre telepítették – ott valahol elfért a látóhatár szélén. 
De nálunk, ebben a kis országban szerintem nagyon sok problémát jelent. 

Falco. A Falcónál hatósági feladatszabások vannak folyamatban, tehát a 
kormányhivatal, illetve a környezetvédelmi főfelügyelőség a felügyelete alatt 
tartja ezt a problémát. Itt a vállalások, határidők, feladatok megállapítása 
megtörtént.  

A termés magas, Farkas Sándor képviselő úrnak a kérdése a termés 
magas, az árak pedig nyomottak. Itt a világgazdasági hatásokkal küzdtünk, de 
nyilvánvaló, hogy az árak a chicagói tőzsdétől és az energiahordozók árától 
függenek, tehát miközben panaszkodunk az alacsony felvásárlási árakra, az 
energia ára is lent van, és néhány olyan anyagé is, amely közvetlen 
összefüggésben van. Ez sovány vigasz akkor, amikor a gazdánál pont a 
jövedelmezőségi határt éri el a bevétel. A termelési költségeknél, a korszerű 
agrotechnikai megoldásoknál biztos hogy van tartalék, és én bízom abban, 
hogy az árak el fognak mozdulni, nyilvánvaló, hogy örökké nem lehetnek sem 
lent, de nem lehetnek rekordszinten sem az árak, hanem mindig van egy 
hullámzás, ez a gazdaság és a mezőgazdaság törvényszerűségeiből ered.  

Az eső tényleg szinte mindig jókor esett, bár mindig van, aki 
panaszkodik, mert a szőlőtermelőknek azért túl sok volt, és itt többször el is 
hangzott az eső, és én is azt mondom, hogy hálát kell adnunk a jóistennek 
azért, hogy megsegített bennünket, de az azért nyilván túlzás lenne, ha csak az 
esőn múlna több százezer embernek a munkája. Nyilván ebben mindenkinek 
megvan a szerepe, megvan a szerepe a gazdák szakértelmének, annak az 
önszerveződési, illetve integrációs háttérnek, amire tudnak támaszkodni, de 
szerintem megvan a szerepe az Agrárkamarának vagy az FM-nek, a 
Miniszterelnökségnek, az NGM-nek is az adók, az adó-visszatérítések, az 
agrártámogatások rendszeressége kapcsán, és így tovább. És van azért itt egy 
fontos dolog a mezőgazdaságnál – megnézem –: 2015-16-ban a mezőgazdaság 
volumennövekedése 8,5 százalék volt, az árak 2,9 százalékkal csökkentek, és a 
növénytermesztésnél ez a volumennövekedés 12,6 százalék volt, az 
árcsökkenés pedig 3,2 százalék. Tehát hogyha nagyobb a volumen, akkor az 
részben képes kompenzálni, és hogyha kicsi a termés vagy nincsen termés, 
akkor hiába magasak az árak, itt tehát valahol egy bonyolult 
összefüggésrendszer van, amit, azt hiszem, akár egy külön ülés keretében is 
meg lehetne tárgyalni. De nem lehet csak az eső függvényében szemlélni, 
ugyanis itt van a mezőgazdaság kibocsátásának az alakulása folyó alapáron, 
ebből látszik az, hogy akár esett, akár nem esett, a mezőgazdaság képes volt a 
növekedésre – ez egy nagyon fontos dolog, hogy csak az eső azért nem elég, 
aki nem tud termelni, annak lehet akármilyen jó időjárás. A gazdák tehát 
bizonyítottak, megvan a szakértelmük hozzá, és megvan az a gazdákat segítő 
környezet is a földeladástól kezdve a támogatáspolitikáig, amely ezt lehetővé 
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teszi. Erre a táblázatra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek. (Felmutat 
egy ábrát.)  

Nyilván rengeteg feladatunk van, sokat kell még nekünk dolgoznunk 
azért, hogy még stabilabb legyen a környezet, de a magyar mezőgazdaság 
versenyképessége növekedett az elmúlt években, akkor is, hogyha a már 
említett problémákkal – a járványoktól kezdve a piaci gondokig – küzdünk.  

A 2017-es OMÉK. Teljesen egyetértek azzal, hogy szakmailag is legyen 
a helyén, és a látványosság szempontjából is legyen a helyén akár az 
állattenyésztési terület, de más területekre is ez érvényes, nem is zárja ki egyik 
a másikat. Itt a finanszírozásnál kell megtalálnunk egy valami olyan 
megoldást, ami lehetővé teszi, mert jól tudjuk, hogy ezek a bemutatók azért 
komoly költséggel járnak, ennek a részleteibe most nem akarnék belemenni, 
de az Agrármarketing Centrumnál – amely nem kifizetőhely egyébként, az 
FM-nél fél éve van mellesleg – egy feszes munkavégzés zajlik, és mindent 
megtesznek azért, meg mi is mindent megteszünk azért, hogy ott a magyar 
mezőgazdaság eredményei kellő súllyal megjelenjenek. 

Az állattenyésztési törvény módosítása, tenyésztői munka támogatása. 
Teljesen egyetértek, támogatjuk a szervezeteket, 300 millió forintos 
plusztámogatás volt ebben az évben is, mert a tenyésztési háttér nélkül 
egyébként ilyen teljesítmények sem lennének, tehát ez azért megjelenik ebben, 
hogy mondjuk egy tejhozam miként alakult, vagy az állatállománynak a 
minősége miképpen javult az elmúlt időszakban.  

A fiatalok érdeklődése a képzés, oktatás vonatkozásában. Nem 
egyszerű, azért itt volt jó pár hullámvölgy a múltban, amire nem akarok külön 
kitérni, agrártörténet már egy része, és nagyon nehéz is mondjuk 
kertésztanulókat beiskolázni, mert azt mondják a gyerekek – ez egy konkrét 
dolog –, hogy sokat kell dolgozni a kertészetben, éjjel fel kell kelni, mert meg 
kell nézni, hány fok van, amikor bemegy a sátorba, nyáron van 50 fok meleg, 
az állattenyésztésben se éjjel, se nappal, se karácsony, se húsvét, tehát ezek 
azért nem könnyű területek. De azt el tudjuk mondani, hogy az egységes 
agrárszakképző intézményrendszerben miközben profiltisztítást hajtottunk 
végre, tehát szakokat adtunk át más területeknek, mert már mindenféle 
képzés volt az agrárszakképző intézetekben, most, a profiltisztítás után 
20 ezerről 25 ezerre emelkedett három év alatt azon gyerekek száma, akik oda 
járnak. Reméljük, hogy a pályán is fognak maradni, mert azért egy 
agrárképzés sok más helyre is jó, vagy egy élelmiszeripari vagy 
vendéglátóipari határterület, mondjuk egy szakácsképzés nem jelenti azt, 
hogy valaki a családi gazdaságban lesz majd a falusi turizmus vonalán, lehet, 
hogy máshova is fognak menni, de énszerintem ez egy jelentős előrehaladás 
ahhoz képest, hogy korábban mindig csökkent a beiskolázás. Ami fontos, a 
felsőfok, az egyetemi képzés, és ennek összhangban kell mozognia a 
szakképzéssel, ez mint fontos feladat még előttünk áll.  

Továbbképzésekre egy programot. Teljesen egyetértek, szerintem az 
elkövetkező időszakban ezt össze tudjuk rakni, és akkor egy ilyen FM-
programot tudunk indítani.  

Legény Zsolt képviselő úr MVH-val kapcsolatos véleményével sok 
szempontból egyetértek egyébként, az én véleményem az MVH-ról közismert, 
de én abból indulok ki, hogy a lényeg az, hogy a gazdák kapják meg a 
támogatást. Hogyha a magyar állam szervezetrendszerében találunk olyan 
megoldást, amely ezt a továbbiakban is biztosítja, márpedig meggyőződésem, 
hogy találtunk, és olyan megoldást, amely az állam arányát a foglalkoztatáson 
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belül csökkenteni igyekszik, hogy az állam minél kisebb legyen, és minél 
nagyobb versenyszféra legyen, amely úgymond megtermeli az állam 
fenntartásához szükséges költségeket, akkor az egy jó irány.  

Az akkreditációt, a kifizetéseket illetően: a kifizetések most is zajlanak, 
tehát énszerintem ezzel meg tudunk birkózni, ehhez a szakértők, illetve a 
keretek adottak, és az agrárágazat le- vagy felértékelődését vagy a 
minisztériumnak a le- vagy felértékelődését nem a bürokratikus vízfej meg a 
hatáskörök határozzák meg; azt fogja meghatározni, hogy mennyit tudunk 
termelni, és hány foglalkoztatott van a mezőgazdaságban. Gőgös képviselő 
úrnak a számadatai érdekelnek, hogy azok milyen összefüggésrendszert 
vetítenek fel. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Szerintem a legfontosabb az, hogy 
miképpen tudjuk a gazdákat a termelésben segíteni, miképpen tudunk 
exportálni, és milyen jövedelem képződik. Nagyon nehéz egyébként egy 
folyamatos fejlődési pályán tartani egy gazdasági ágazatot, és én büszke 
vagyok arra, hogy olyan a magyar gazdatársadalom, hogy 2010 óta 2016-ig 
egy folyamatosan erősödő pályán mozgunk minden gond és probléma 
ellenére.  

Az árakat érintettem. Azzal egyébként teljesen egyetértek, hogy 
megoldásokat kell találnunk, hogy ez az áraknak való kitettség ne legyen ilyen 
erős. Ezért például a helyi feldolgozás, a helyi értékesítés, az, hogyha a gazda 
nemcsak termel, hanem feldolgoz és kereskedik is, az pluszbevételt jelent. 
Mert amíg csak alapanyagot ad el, addig teljesen kiszolgáltatott. Most a 
magyar mezőgazdaságban egyébként a feldolgozottsági arány olyan 
65 százalékos, ez olyan 55 körülről indult négy-öt évvel ezelőtt, tehát a 
maradék az, amit alapanyagként, mondjuk búzaként értékesítünk. Hogyha 
már lisztként értékesítjük, vagy a gazda fenn tud tartani egy pékséget vagy egy 
vágópontot, vagy valami olyan feldolgozókapacitást, olajütőt, amiből 
pluszjövedelme van, akkor elképzelhető, hogy az ő kis üzeme, mezőgazdasági 
üzeme másképpen reagál ezekre az alacsony alapanyagárakra.  

Gyümölcs. Szívesen elmegyek Szabolcsba, voltam ott az előző almapiaci 
probléma idején is, és remélem, hogy hamarosan eljutok. A gyümölcsnél 
nagyon fontos az, hogy az ültetvénykorszerűsítést mi támogatjuk, és 
alkalmazkodni kell a fogyasztói szokásokhoz is. Most a magyar almatermelők 
legnagyobb része léalmát állít elő, ami nyomott árú, teljesen kiszolgáltatott, és 
nagyon komoly konkurenseink vannak, akik kiszorultak az orosz piacról, míg 
az étkezési alma egész jól tartotta magát az információim szerint, ott 
versenyképesek voltunk. Tehát akár a termelés integrálását, a szövetkezést, a 
tész-eket támogatjuk, illetve a marketing, a direktmarketing is nagyon fontos, 
ha több étkezési almánk lenne, akkor vissza lehetne hozni azt, hogy 
almavásárok legyenek lakótelepeken, városokban, intézményekben, ez a műfaj 
nálunk szinte teljesen eltűnt, de máshol megvan, házhoz szállítják 
gyakorlatilag az almát.  

A tejágazati támogatás mikor lesz kifizetve? Tavasszal ez meg fog 
történni a legutolsó… (Czerván György: Május.) Május körül.  

Vidékfejlesztési pályázatok. Itt már mindenki nagyon várja azt, hogy 
eredményhirdetés legyen. A bírálatok szigorúan a törvényes keretek között, 
pontozásos alapon zajlanak, alig hiszem, hogy ebbe bárki csak úgy bele tudna 
szólni, hogy lehúz valamit, vagy nem húz le, tehát ezt szeretném 
visszautasítani. De arra felhívnám a figyelmet – nyilván Lázár úr, Lázár 
miniszter úr jogosult ebben nyilatkozni –, hogy a vidékfejlesztési programnál 
hiánypótlási lehetőségeket biztosított a Miniszterelnökség a gazdáknak azért, 
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hogy minél több eredményes, sikeres pályázat legyen, ez kifejezetten egy 
gazdabarát megoldás; ennek ugyanakkor az a hátránya, hogy elhúzódik az 
elbírálás, mert egyszer el kell bírálni a pályázatot, utána le kell bírálni a 
hiánypótlást, és tulajdonképpen harmadjára bírálják el a pályázatot, amikor 
az egészet együtt kezeli. Amikor ez megtörténik, utána meglesznek a döntések, 
és legyenek nyugodtak a tisztelt ellenzéki képviselők, a magyar állam nem fog 
bennhagyni sem agrártámogatást, sem másfajta támogatást a kasszában, azt 
ugyanúgy, ahogy az előző időszakban, most is fel tudjuk használni, ki tudjuk 
fizetni a gazdák részére.  

Győrffy Balázs képviselő úrral teljesen egyetértek abban, amit a búzával 
kapcsolatban mondott. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy van, aki még 
nem adta el a búzát, tehát van, aki ki tud várni, van, aki ki akar várni, 
szerintem az idei évi búzatermelési mérleget még korai megvonni. Vannak 
kedvezőtlen jelek, én is tudom, hogy van, akinek veszteséges, van, aki eladta, 
van, akinek nem jött be, de azért megkérdezném, hogy és a kukoricával mi a 
helyzet például, vagy a napraforgóval mi a helyzet, mert ezt nyilván együtt kell 
kezelni. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Az esőnek viszont volt egy ilyen hatása, 
hogy minőségi problémák jelentek meg.  

A piaci környezet változására szerintem is mindenképpen oda kell 
figyelni. Itt a különböző vidékfejlesztési pályázatok szerintem ezt elő fogják 
segíteni, és az áfacsökkentés is folytatódik. Az erdőtelepítés pedig stratégiai 
terület. Szerintem jó néhány olyan felhagyott területünk van, amelynél ez 
jelenthet megoldást.  

Magyar Zoltán képviselő úr 10-15 ezer magyar családról beszélt, hogy 
nekik siker. Nem tudom, melyik 10-15 ezerre gondolt konkrétan, szerintem 
mindenkinek siker az, hogyha jó minőségű élelmiszert tudunk termelni, ez 
társadalmi szinten egyértelmű.  

Az Európai Unió Bizottsága előtti földügy, a földtörvény hogy áll? 
Örülök ennek az aggódásnak, egy olyan törvényért aggódik a képviselő úr, 
amelyet nem szavazott meg. Mi megszavaztuk, és meg is védjük a 
földtörvényt. Jelenleg egyeztetések zajlottak, már elküldtük a válaszainkat az 
Európai Unió Bizottságának a kifogásaikra, és majd, gondolom, jön a 
visszajelzés. Ez több formában lehet, például úgy, hogy bíróság elé fog kerülni 
az ügy; majd akkor ott fogjuk védeni a magyar álláspontot. Mi abból indulunk 
ki, hogy jogi személy földet nem vásárolhat, hogyha itt a konkrét dologra 
gondolunk.  

A Nemzeti Vidékstratégiát miért a kormány fogadta el? Általában 
ezeket a stratégiákat egyébként a kormány fogadja el, úgy, ahogy a már 
felsoroltakat is.  

Hogy is állunk a Nemzeti Vidékstratégiával? Lehet, hogy ezt egy önálló 
napirendi pont keretében kellene megtárgyalnia a bizottságnak az anyag 
terjedelménél fogva is. (Magyar Zoltán: Én próbáltam!) Tessék? (Magyar 
Zoltán: Én benyújtottam, próbáltuk!) Az FM ez elől nem zárkózik el.  

Jégkárelhárítás. Ez nem egy stratégia… (Magyar Zoltán: Most 
szavazták le!) …, az nem egy stratégia… Képviselő úr, az FM nem zárkózik el 
az elől, hogy megtárgyaljuk… (Magyar Zoltán: A parlament elzárkózott.) 
Tessék? (Magyar Zoltán: A parlament elzárkózott, éppen tegnap.) De attól 
az FM nem zárkózik el, hogy a bizottság megtárgyalja, képviselő úr. Az a 
parlament, ez a bizottság, nem? A bizottságban hangzott el a kérdés, én azt 
mondom, hogy nem zárkózunk el. A Nemzeti Vidékstratégiát, hogyha a 
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bizottság jónak látja, akkor az FM áll elébe, és minden további nélkül meg 
tudjuk tárgyalni.  

Jégkárelhárítás. Itt a konkrét megoldásoknak a kidolgozására fog sor 
kerülni, ezt említettem, hogyha szükséges, ez is megtárgyalható egy önálló 
napirendi pont keretében.  

Öntözés. Ez szintén egy olyan téma, amit én, azt hiszem, terjedelmi 
okok miatt egy másik napirendi pont keretében javasolnék megvitatni, de azt 
el szeretném mondani, és nem azért, mert ki akarok térni bármi elől is, hogy 
én úgy tudom, hogy a Belügyminisztérium, amely a vízgazdálkodás konkrét 
teendővel foglalkozik, az agrárkamarai igényeket felhasználva biztosítja az 
öntözővizet minden olyan helyen, ahol az hozzáférhető, ahol a gazdák kérték, 
engem a belügyminiszter úr erről tájékoztatott. Tehát aki mindenképpen 
öntözni akar, és ott van a látóhatáron a víz, annak az öntözési problémáját 
meg lehet oldani. Az egy más kérdés, hogy vannak olyan évek, amikor nem 
nagyon kell öntözni, tehát az öntözőberendezések telepítése, annak a 
ráfordítása és a megtérülése nálunk azért elég komoly teher a gazdáknak, mert 
tíz évből három-négy esztendőben nem kell öntözni, tehát ez egy olyan 
beruházás, amely csak nagyon hosszú távon térül meg. Egyébként 
öntözésfejlesztési támogatások vannak, nálam is több ilyen igény van, és 
hogyha bárhol, az ország bármely területén van ilyen szükséglet, akkor azt a 
BM, az FM, valamennyi érintett szervezet megfelelően tudja kezelni, erre 
korábban is voltak támogatások. De nem egy egyszerű dolog.  

Mi elsősorban a felszíni vizekből történő öntözést támogatjuk, a felszíni 
vizek, tudjuk azt, hogy aszályos időszakban korlátozott mennyiségben állnak 
rendelkezésre, a talaj vízkészletével pedig nagyon óvatosan kell bánni. Én azt 
láttam az elmúlt években – tényleg nem akarok belekapni ebbe a témába –, én 
azt láttam az utóbbi években, hogy a gazdák is úgy látják, hogy a talaj a 
legjobb víztároló közeg, és olyan földművelési módszereket agrotechnológiai 
módszereket alkalmaznak, amellyel igyekeznek a talaj nedvességtartalmát 
megőrizni, illetve olyan növényfajtákat alkalmaznak mondjuk a kukoricánál, 
amelyek kevésbé kitettek a nyári aszálynak, akár a megporzás 
vonatkozásában. Tehát azért a gazdák öntözés nélküli körülmények között is 
igyekeztek alkalmazkodni a termeléshez.  

A lovaságazati stratégia. Erről van egy kormánydöntés egyébként, a 
végrehajtása folyamatban van, körülbelül a felénél járunk. 
Létesítményfejlesztések megtörténtek, illetve zajlanak, az ország 
belovagolhatósága biztosított. Ami itt a legnagyobb falat előttünk, az az, hogy 
miképpen lehet megoldani az iskolai lovasoktatást, és a legnagyobb kihívás a 
lovasoktató, akit egy veszélyes üzemnek számító ló, illetve tanuló gyerek 
esetében oda lehet állítani, és felelősséggel is tartozik nyilván, tehát kicsit más 
– nem megbántva senkit sem –, mint mondjuk egy matematikatanár, akinél a 
gyerekkel nem történhet semmi különösebb az órán. Ezeket a szakembereket 
tehát ki kell képezni, ehhez tananyag kell, egyetemi keretek kellenek, évekbe 
telik, hogy annyi lovasoktató legyen, az pénzkérdés is, és annyi forrás kell, 
hogy ezt meg lehessen valósítani az intézményi keretek között. De egyébként 
elég sok helyen vannak olyan lovardák, amelyek megfelelő személyi 
feltételekkel rendelkeznek, és zajlik is ilyen lovasiskolai képzés, illetve vannak 
olyan intézmények, ahol ez már benne van a tanrendben. Részletesebb 
tájékoztatással tudunk erről egyébként szolgálni.  

Gyümölcságazat, mikor lesz olyan helyzet, hogy nem kell beavatkozni. 
Szeretnénk, de még nem tapasztaltunk olyat, hogy bármely ország 
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gyümölcságazatánál ne lenne túltermelés vagy természeti csapás vagy járvány 
vagy valami ilyen élelmiszerbiztonsági probléma. Ez egy áringadozásoknak, 
időjárásnak nagyon kitett ágazat. Az agrárkárenyhítési rendszer, illetve az, 
hogy közvetlen értékesítési vagy marketinglehetőségek vannak, elősegítik azt, 
hogy a termelők egy alapszintű jövedelemhez jussanak akkor is, hogyha 
krízishelyzet alakul ki. De nem magyar sajátosság az, hogy a zöldség-gyümölcs 
ágazatban néha be kell avatkozni.  

Agrármarketing Centrum. Én nem hiszem, hogy az politikai 
kifizetőhely lenne. Fél éve van az FM-nél, rend volt, rend van, és rend is lesz 
az agrármarketing vonatkozásában.  

A bormarketing a Turizmus Rt. keretében van, az országimázs-
építésnek egy fontos része, de kiváló az együttműködésünk, és meg fogjuk 
találni azokat a kereteket, amelyeket az országimázson kívül eső, de egyébként 
nagyon értékes borkultúráknak, boroknak a népszerűsítésére teremtenek 
lehetőséget.  

Haláfa, említettem a költségvetést.  
GMO, CETA, hogy támogattuk a CETA-t, én is támogattam a kanadai-

európai uniós szabadkereskedelmi egyezményt. Nagy odafigyelést igényel, 
hogy a GMO itt valami hátsó ajtón keresztül be ne jussanak, vagy más ilyen, 
sokadik fokozatban lévő, továbbfejlesztett GMO-k ne kerüljenek be a piacra, 
de egyébként ehhez nem kell szabadkereskedelmi egyezmény sem, mert ez 
önmagában nem nyitja meg az utat a GMO-s termékek előtt. Itt a hatósági 
ellenőrzés, a feliratozás, a szabályok, az élelmiszervizsgálatok kiemelt 
fontosságúak, eleve az Uniónak van egy élelmiszerbiztonsági vizsgáló intézete, 
amely adott élelmiszereket engedélyez. Itt ez tehát se nem gátolja, se nem 
segíti elő jobban, mint az eddigi szabályok, a GMO-nak a térhódítását. De van 
a CETA-ban más elem is, azért Kanadában például van félmillió magyar, 
jelentős részük magyar állampolgár, ha úgy nézzük, vannak igényeik, ha a 
mezőgazdaság szempontjából nézzük, vannak igényeik magyar élelmiszerek 
iránt. Ez egy olyan piac a magyar mezőgazdaságnak, amelyen még alig 
vagyunk ott, néhány borral, egy-két prémiumtermékkel vagyunk jelen a 
kanadai piacon. Ez viszont egy lehetőség, amivel élni kell, és a 
szabadkereskedelmi megállapodás megnyitja a kaput, hogy ott értékesítsünk.  

GMO-feliratozás. Most is fel kell tüntetni az élelmiszereken, tehát most 
is vannak feliratozási szabályok, és most is van ellenőrzés, folyamatosan 
vizsgáljuk azt, hogy van-e az élelmiszerekben valamilyen GMO-s termék – 
nem lelhető fel, volt egy ilyen vizsgálat, nem találtunk semmit. Inkább a 
vetőmagnál jelent problémát, ott több lebukás volt.  

Erdőprivatizáció. Igen, az ellenzék szokta szerintem lebegtetni ezt a 
témát. Én úgy emlékszem, a kétharmados vagyontörvény alapján az erdők 
nem eladhatóak, forgalomképtelenek – erre szeretném felhívni a figyelmet.  

Azt nézem, hogy a következő kérdés a tanyafejlesztési pályázatok. Én 
nem osztom azt a véleményt, hogy itt a – melyik kerület? A XII. kerület? Vagy 
az V. kerület? (Közbeszólás: Az V. kerület!) – V. kerület a nyertes. Szerintem a 
tanyafejlesztési pályázattal a tanyán élők a nyertesek. Ennek a programnak 
van egy olyan része, vagy volt egy olyan része, amely a piacra jutást segítette 
elő, ez az V. kerületi Hold utcai piac esetében a sajtó által kedvelt témává vált. 
Ezen a piacon egyébként én találkoztam jó néhány kézművesélelmiszer-
termelővel, a jó múltkor már direkt elmentem – én vidéki ember vagyok –, 
elmentem megnézni a piacot. Ez egy dolog. Jó lenne, ha több árus lenne, 
nincsen parkolóhely a környéken, nem olyan könnyű megközelíteniük a 
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vásárlóknak, mint egy plazát, ezt a problémát aligha láttuk előre, és azt 
hiszem, ezzel nem is számolt különösebben senki. De arra azért felhívnám a 
figyelmet, hogy közben kialakult ott egy nagyon minőségi vendéglátói kör, 
amelynek ha megnézzük a termékeit, ott sült kacsa, házinyúlból készült ételek, 
szárnyasételek, minőségi, prémiumtermékek fordulnak meg, amelyeknek, le 
merem fogadni, a legnagyobb része tanyasi, de legalábbis nagyon vidéki 
környezetből származik. Tehát az alapanyag egyáltalán nem ilyen ipari jellegű, 
hanem kifejezetten kistermelői jellegű. Szerintem tehát Budapest, a magyar 
vendéglátás és a termelők is nyertek azzal, hogy ott van egy ilyen étkeztetési, 
vendéglátási kultúra.  

Halászat, invazív fajok. Szelektív, ökológiai célú halászatot lehet 
folytatni egyébként, azt nem tiltja meg a törvény, nem tiltják meg a 
jogszabályok. Ugyanakkor az invazív fajok sajátossága, hogy nem olyan 
könnyű ellenük küzdeni, sőt valamennyi most élő faj valamikor invazív volt, és 
úgy került be, még az őshonosok is. A szelektív halászat – valamelyik nap 
olvastam egy anyagot arról, hogy jelentős mennyiségben fogtunk ki néhány 
ilyen invazív halat – zajlik egyes vízterületeken, hogyha kell, akkor 
beavatkozik a magyar állam vagy annak a megfelelő cégei. De én azért azt 
mondom, hogy korai még mérleget vonni arról itt két év tilalom után, hogy mi 
a halállomány tényleges helyzete a vizekben, tehát azért a hal nem csirke, 
hogy néhány hónap alatt megnőjön. Itt ahhoz, hogy kiértékeljük a konkrét 
helyzetet, és hogy milyen beavatkozás szükséges, egy kicsit nagyobb időtáv 
kell. Azok az invazív halak benne voltak a vízben korábban is, nem egy-két év 
alatt nőttek meg és szaporodtak fel ilyen mértékben.  

Vadászat, több kérdés is volt. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy 
a földtulajdonosok döntenek arról, hogy ki a vadászati jognak a jogosultja. 
Ahol az állam földtulajdonnal rendelkezik, ott általában a többségi 
földtulajdonosok mellett avatkozik be, de még gyakoribb az, hogy nem 
avatkozik be, döntsék el az érintettek! Én tehát azt szeretném kérni, hogy ha 
van konkrét visszaélésgyanús dolog, akkor a képviselő úr azt küldje el a 
részemre – szoktam ilyen leveleket kapni –, ki fogom vizsgálni egyenként 
valamennyit. Jelenleg körülbelül húsz panasz van nálam az 1450 vadászterület 
kapcsán, ez énszerintem nem egy olyan rendkívüli szám, de mindegyiket 
nyilván a maga fontosságában és egyediségében kell kezelni. Az előző tízéves 
kijelölésnél az ügyeknek körülbelül az 50 százalékánál volt nagyon komoly 
vita, évekig húzódó pereket örököltünk meg még 2010-ben. Én tehát azt 
hiszem, hogy itt jó úton vagyunk afelé, hogy viszonylag békésen történjenek 
meg ezek a dolgok. Az kétségtelen, hogy van olyan, hogy jól működő, 
pestiekből, vidékiekből álló vadásztársaságra azt mondják a helyi gazdák, 
hogy: köszönjük szépen, miénk a föld, ne mászkáljon rajta idegen, azt sem 
tudjuk, hogy kik, és utána átveszik a földet, erre van példa az én 
lakókörnyezetemből, Karcagról is, Karcag egyik szomszédos településéről.  

A Nemzeti Vidékstratégiát már érintettük, de én azt fontosnak tartom a 
nemzeti vagyon kijátszása, s a többi, vagy értékesítése kapcsán, hogy a föld 
akkor is nemzeti vagyon szerintem, hogyha a gazdák kezén van, sőt ott van 
igazán jó kézben, hogyha magyar emberek, magyar földművesek a 
tulajdonosok, az a legbiztosabb hely.  

Feljöttek a 100 hektár fölötti területek, hogy mennyien kaptak, s a 
többi, s a többi. Aki 100 hektár fölötti területet vett, annak sem lehet több 
300 hektár tulajdonnál, ez egy alapvető dolog.  



 41

A másik a család, mindig mondják itt a tisztelt képviselő urak a 
családot. Én úgy emlékszem, az előző földtörvényben meg az azt megelőzőben 
sem volt a családtagoknál összeszámítási szabály. De volt olyan, amikor ez 
létezett, hogyha már ez így feljött: a kuláklisták idején, meg a téeszesítés 
idején bizony volt, hogy az öreg nagymama meg a soha nem látott, külföldön 
élő testvérnek a vagyonát is össze kellett számítani. Most mennyire 
igazságtalan lenne az, hogy mondjuk a 30-40 éves testvéreknek – akik 
önállóan gazdálkodnak, mióta elvégezték az egyetemeket – kellene 
összeszámítani a vagyonát, és mondjuk azért, mert az egyik már vett évekkel 
ezelőtt… (Magyar Zoltán: Nyilván nem róluk beszélek!) …, az egyik már vett 
évekkel ezelőtt, amiatt a másik most nem vehetne, mert a másik már elérte a 
földtulajdoni határt. Teljesen alkotmányellenes, és a magyar gazdatársadalom 
érdekeivel is teljes mértékig ellentétes a családtagok földvagyonának az 
összeszámítása. Sőt, nézzünk tovább a jelen generációnál, mert a generációk 
egymást követik, tisztelt képviselő urak, 10-20-30 év múlva azok a családok, 
amelyek most szorosan összekötődnek, távolodnak egymástól, unokák jönnek, 
dédunokák, és így tovább, és ez a törvény azért teremt hosszú távú 
perspektívát, mert az ő földművelésükhöz is megteremtettük a feltételeket a 
földtörvénnyel meg a földértékesítéssel. És ki lehet itt ragadni egy családot, de 
én azt mondom, hogy ott van még a másik 29 999 család, amelyet nem 
tetszettek emlegetni.  

Itt felhozódott az, hogy vidékiek vettek. Csak helyben élők vehetnek. 
Hogyha valaki a földtörvény szabályait kijátssza zsebszerződéssel, más úton, 
tessenek feljelentést tenni, és akkor az érintett hatóságok ki fogják vizsgálni.  

Kishantos többször is feljött. Itt van egy alkotmánybírósági ítélet, 
amelyre fel szeretném hívni a figyelmet, illetve arra, hogy Kishantosnak lejárt 
a földhaszonbérlete, lejárt a bérlet, nincs tovább, és utána jön más 
haszonbérlő vagy más tulajdonos. Még annyit hozzá szeretnék egyébként fűzni 
– volt, amit már elmondtam –, hogy Kishantos egy kft., egy tőkéstársaság, 
hogyha már idézték az érintett statisztikagyártót, akkor én ezt hozzáteszem. 
Lehet, hogy az fáj, hogy egy kft. nem tudott földet venni, de a magyar 
földtörvénynek pontosan… (Közbeszólás: De nonprofit!) Akkor is kft., akkor 
is jogi személy, ha nonprofit vagy nem nonprofit (Gőgös Zoltán: Azért az nem 
mindegy!), de, ez ebből a szempontból mindegy, mert egyik sem vehet földet, 
tőkéstársaság nem vehet földet, csak földműves vehet földet, és itt ez történt: 
földműves vett földet (Gőgös Zoltán közbeszól.), mert a „Földet a gazdáknak!” 
program keretében a földet a gazdáknak adjuk (Közbeszólások az ellenzéki 
képviselők soraiból.), nem a nonprofit kft.-knek, nem a tőkéstársaságoknak, 
nem a részvénytársaságoknak – bizony, tisztelt képviselő urak, ez van a 
program címében is.  

Ellenőrzések. Valamennyi földhaszonbérlőt ellenőrizte a Nemzeti 
Földalap (Gőgös Zoltán: Az kizárt dolog! Azt megnézném!), a nemzeti parkok 
is ellenőrzik, valamennyit ellenőrzik (Magyar Zoltán: Azt megnézném én is!), 
akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy kizárt. Többektől, például Kanyók 
Attilától is levettük a földet, és másoktól is, ez meg fog történni. 
Természetesen vannak határidők, amelyeket a pályázatokban vállaltak, azokat 
is betartatjuk.  

Juhászok – ez egy gyűjtőfogalom. A Hortobágyi Nemzeti Park, úgy 
tudom, valamennyi perét megnyerte a földigénylőkkel szemben. Én többféle 
juhásszal találkoztam, olyannal, aki elmondta, hogy 27 éve legeltetett a földön, 
aztán kiderült, hogy 27 évig bármiféle szerződés nélkül legeltetett az állami 
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földön – igaz, ez nem Biharban volt. Nyolcszor annyi földhaszonbérlő van 
most a hortobágyi földeken, mint a program előtt volt, tehát 
megnyolcszoroztuk a számukat, sokkal többen vannak. Akiknek itt 
állatelhelyezési problémájuk volt, azoknál a nemzeti park próbált erre 
megoldást találni. Volt olyan, ahol a gazda – nem mondom a nevét – azt 
mondta, hogy őneki ez nem jó, mert át kell menni az állatokkal az út 
túloldalára, ami öt métert jelentett. Tehát hogyha van még ilyen dolog, meg 
tudjuk nézni, találjunk neki földet, én nem ellenzem ezt, de több százan 
jutottak földhöz, és a panaszosok száma olyan tíz körül van ebben az ügyben. 
Igyekszünk segíteni nekik. (Magyra Zoltán: Elképesztő!) 

Földeladási bevétel. A vidéki emberek adósságát is csökkentette, hiszen 
az államadósság valamennyiünk számára adósságot, adósságterhet jelent.  

Gőgös Zoltán képviselő úr, jövőre mi lesz? Hát, én nem jósolok. Én 
nagyon jól emlékszem arra a jóslatra, hogy pár évvel ezelőtt Gőgös Zoltán 
éhezést jósolt, hogy Magyarországon olyan árak lesznek… (Gőgös Zoltán: Van 
is!) …, olyan árak lesznek, hogy az emberek nem tudják megvenni az 
élelmiszert (Gőgös Zoltán: Ott tartunk!), és közben az árak, az élelmiszerárak 
lementek, mindenki az alacsony élelmiszerárakra panaszkodik. A képviselő úr 
’12-ben jósolta, azt hiszem, hogy olyan magasak lesznek az élelmiszerárak, 
hogy nem lehet majd megvenni. Ezért én nem szoktam jóslásokba 
bocsátkozni. Hogy jövőre mi lesz, majd meglátjuk. A jóisten, reméljük, 
megsegít bennünket, és az az alap, amit ez az év azért sok szempontból jelent 
a jövő évre, az kellő bizakodásra adhat okot.  

Kárenyhítési kifizetések. Itt egy tájékoztatással tudunk szolgálni, hogy 
ezek hogy állnak.  

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 

tárgyévet követő március 31-éig van a kötelezettség. Dolgozunk azon, 
vizsgáljuk azt, hogy… (Gőgös Zoltán: Mennyi volt tavaly?) Mi? (Gőgös 
Zoltán: Mennyi volt ebben az évben, márciusban mennyit fizettetek ki?) Egy 
olyan 4 milliárd körülre emlékszem.  

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Attól függ, hogy 

mennyi a kár.  
 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Szabad, miniszter úr? 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Tessék! 
 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Bocsánat, csak annyit szeretnék… (Gőgös Zoltán közbeszól.) Bocsánat, Zoli, 
ennek megvannak a szabályai, amelyeket egyébként a parlamentben… (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) …a parlamentben fogadtunk el… 

 
ELNÖK: No, lassan ebbe én is beleszólok!  
 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Brüsszel… 
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ELNÖK: Gőgös Zoltánt megkérem, hogy most ne szóljon közbe, a 
miniszter úr átadta a szakmai számok ismertetésének lehetőségét Czerván 
György államtitkár úrnak, tehát az államtitkár úré a szó. 

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Jó. 

És ráadásul úgy emlékszem, hogy ez a 2012-ben bevezetett rendszer egy teljes 
konszenzussal működött, azt mindenki támogatta – Európából valóban 
nagyon sokan jönnek kérdezni, hogy hogyan működik ez Magyarországon –, 
és a tapasztalatok alapján minden évben módosítunk a jogszabályokon. 
Legutóbb a légköri aszály meg az őszi fagy témát vezettük be, a hozamérték-
csökkenést 30-ről levittük 15 százalékra, hogy minél könnyebben teljesíthető 
legyen a feltételrendszer. Most is tervezünk módosítást annak érdekében, 
hogy ne maradjon benn az alapban pénz, és minél jobban ki tudjuk szélesíteni 
a jogosultaknak a körét. Üzemenkénti kárenyhítési hozamérték-szabályozás 
van, ezt le fogjuk vinni növényenkéntire, hogyha az ellenzék is támogatni 
tudja majd ezt. Tehát folyamatosan karbantartjuk egyébként ezt a jól működő 
rendszert.  

Az idei kárigényekre – olyan 11 ezer darab kárigény jött be olyan 
130 ezer hektárra – vélhetően elég lesz majd visszaosztás nélkül, a jogos 
kárenyhítési igények kielégítésére. (Gőgös Zoltán: Köszönöm.) 

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm. 

Hódmezővásárhelyre is igyekszem majd eljutni a kiállításra, a bemutatóra.  
PRRS. Én nem állítom azt, hogy egyszerű a küzdelem egy betegség 

ellen, de azért ennek vannak eredményei azon túl, hogy visszafertőződés 
előfordul, ez már csak egy ilyen természetű dolog az állati betegségek, 
járványok esetében. 2012-ben még az egész ország fertőzött volt, most 
9 megye mentes. A sertésbehozatal 2013-hoz képest 24 százalékkal csökkent a 
program eredményeként, ezen belül a vágóállat 66 százalékkal csökkent, a 
malac pedig 11 százalékkal csökkent, tehát versenyképesebb a PRRS-mentes 
állomány, a cégek stabilabban tudnak termelni, és így tudjuk kiszorítani az 
importot. Itt bővebb tájékoztatást természetesen tudunk adni a képviselő úr 
részére.  

Földbérletek ellenőrzése, s a többi, szintén elhangzott. 
Senki nem tart be semmit. Képviselő úr, akkor ez azt jelenti, hogy ön az 

összes földhaszonbérlőnek a területét látta? Nem várok erre választ… (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Akkor máshogy kell fogalmazni. Én azt határozottan 
visszautasítom, hogy senki nem tart be semmit, ez egy tipikus gazdaellenes 
megnyilvánulás, nem is olyan meglepő. Kikérem magamnak, vannak 
tisztességes, becsületes gazdálkodók, földművesek, megnyerték a földet, azóta 
művelik, szántják-vetik, legeltetnek, tehát az, hogy itt senki nem tart be 
semmit, teljesen légből kapott és igazságtalan. De egyébként, mondom, a 
vidéki választási eredményekben ez meg is látszik. Vidéken az állattartóknál 
részben azért van munkaerőhiány, mert sok alkalmazott saját lábra állt, tehát 
mondjuk korábban gulyásként alkalmazták, most tudott egy kis földet nyerni 
a Hortobágyon, és a saját jószágállományával foglalkozik.  

A vadászterületek kapcsán már mondtam, hogy a földtulajdonosok 
döntenek.  

Mezőhegyesre mit mondok? Tessék szíves lenni pontosan idézni, azt 
mondtam, hogy ha rajtam múlna, nem lenne egy nagybirtok sem. (Gőgös 
Zoltán: De ez lehet!) De ez egy mintagazdaság, képviselő úr, azt soha nem 
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mondtam, hogy mintagazdaságra nincsen szüksége a magyar 
mezőgazdaságnak, kicsire és nagyra egyaránt, ez egyáltalán nem mindegy. 
Mert annak idején ezeket a gazdaságokat a magyar állam hozta létre, nem 
nagybirtokként hozta létre, hanem a hadsereg ellátásra vagy 
mintagazdaságként, érdemes megnézni egyébként a magyar mezőgazdaság 
történetét. Tehát ezek az államnak, a kincstárnak, a koronának – mikor hogy 
hívták – a kizárólagos rendelkezése alatt álló területek voltak, amelyeket 
részben a török kiverése után hoztak létre, illetve azokon a területeken, 
ahonnan a törököt kiverték, szabad, gazdátlan területek voltak, illetve 
vásároltak, azért, hogy legyenek olyan mintagazdaságok, amelyek akár az 
állattartás, akár a növénytermesztés esetében példaként szolgálnak.  

UHT tej, friss tej. Én nem tudok arról, amit a képviselő úr mondott, ezt 
majd a miniszterelnök úrtól tessék megkérdezni! (Gőgös Zoltán: Már 
kérdeztem tőle!) Akkor majd nyilván megkapja rá a választ, nem tudom, 
megkapta-e már rá a választ. (Gőgös Zoltán: Nem igazán. – Derültség.) 
Reméljük, hogy majd igazán megkapja rá a választ! 

 
ELNÖK: Tehát megkapta!  
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: A friss tej viszont 

kétségtelenül, a nevéből is adódik, talán egészségesebb, mint a hosszan tartós 
és más tejek, bár ezt aligha lehet matematikai vagy biológiai módszerekkel 
mérni. Egy dolog viszont biztos: hogy a friss tej környezetbarátabb, mert nem 
lehet olyan nagy távolságról szállítani, tehát azért vannak, akik a lakosság 
érdekében fellépnek, és támogatják.  

Fülöpházi tanyafejlesztési pályázat. Legutóbb egy pár héttel ezelőtt 
foglalkoztam ezzel. Ott a konkrét felülvizsgálat zajlik, az elszámoltatás 
folyamatban van, amikor az lezárul, akkor tudunk tájékoztatással élni.  

Kishantosnál a tartozást, én úgy emlékszem, hogy nem mondtam, 
egyébként (Gőgös Zoltán közbeszól.) a magyar állam helyesen járt el. 
Mondom, én úgy emlékszem, hogy nem mondtam, hogy tartozott volna, de 
amit elmondtam, azt fenntartom, hogy az Alkotmánybíróság döntött: a 
földprogram teljes egészében törvényes, a magyar állam helyesen járt el, és a 
jövőben is ezen földtörvény szerint fogunk eljárni, és nem a pártközpontoknak 
meg a tőkéstársaságoknak kell a földet megművelniük, hanem a 
földműveseknek.  

Élelmiszergazdasági stratégia. Ez egy tervezet egyébként, tehát nyilván 
lehetnek benne átfedések, elírások, majd a végleges anyagról lehet végleges 
véleményt kialakítani, de én örülök annak, hogy a képviselő úr már olvasta. 
Én is szerettem volna elolvasni az MSZP-nek az élelmiszergazdasági vagy 
agrárstratégiáját, de nem volt. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Nem volt. 
(Közbeszólások.) De ha volt is, hogy a hatása káros volt, azt valamennyien 
láthattuk.  

Az intézményátszervezések az FM feladatait, költségvetését, 
rendeletalkotását egyébként nem érintik. A feladatunk továbbra is az, hogy a 
gazdák számára a kifizetéseket, a jogi környezetet, egyáltalán az 
agrárkormányzást, az exporthoz a diplomáciát, az EU-kapcsolatrendszert 
működtessük és fenntartsuk, ez tesszük a jövőben is azon hatáskörök mellett, 
amelyek az agráriumot már csak peremében érintik, vagy azon kívüliek, a 
környezetvédelem, a természetvédelem ebbe a körbe tartozik.  
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Tisztelt Bizottság! Igyekeztem részletes választ adni az idővel egy kicsit 
gazdálkodva. Hogyha elmaradt valami olyan kérdés, amelyre kellett volna 
válaszolnom, azt természetesen meg tudjuk tenni írásban. Itt jeleztem is, hogy 
lehet, hogy hasznos, ha a bizottság akár napirendi pontok formájában is 
foglalkozik néhány kérdéssel, ez elől az FM egyébként nem zárkózik el. 

Köszönöm szépen a kérdéseket – a véleményeket, a javaslatokat én 
összeírtam –, az egész éves együttműködést, amelyet akkor is értékesnek 
tartok, hogyha kritika formájában jelenik meg, de az fontos, hogy mindig a 
tényekből induljunk ki akkor, amikor tényekről vitatkozunk.  

Áldott karácsonyt, békés, boldog ünnepet kívánok, és mindenkinek 
ajánlom a figyelmébe a magyar termékeket a karácsonyi és az újévi asztal, 
menü összeállításánál. Köszönöm szépen.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a viszonválaszt.  
Vitorlásberkekben tartja magát az a mondás, hogy céltalan vitorlásnak 

minden szél rossz irányból fúj. Most valami ilyesmit érzékelek itt az ellenzék 
részéről, egyszerűen nem bírtam felfedezni, hogy mi a célja az ellenzéknek a 
magyar mezőgazdasággal kapcsolatosan. (Magyar Zoltán: Nem ez volt a 
feladatunk!) Mert hogyha azt mondanák, hogy újra téeszesítsünk, azt 
értenénk. Ha viszont a magyar kormánynak és a parlamenti többséget 
biztosító jobboldalnak a 2010 óta vallott markáns álláspontját, és az arra adott 
kritikákat nézzük, amelyeket meghallgattunk, és ha ezek a kritikák és az a 
borús jövőkép, amit időnként felfestenek a magyar mezőgazdaságról 2010 óta 
hallva ezeket, igazak lennének, 2016-ra már nem is lenne magyar 
mezőgazdaság, ha azok igazak lettek volna. De nem lettek igazak, sőt a mai 
ülésen éppen arról beszéltünk, hogy 2014 egy szenzációs év volt, és azt 
gondoltuk, hogy azt már nem tudja felülírni a magyar mezőgazdaság 
teljesítőképességben; és hála istennek a mi magunk által vallott 
pesszimizmusra is rácáfolt az élet, az agrárirányítás és a természet, és hozta 
ezt a 2016-os évet.  

Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezzel a kellő optimizmussal 
viseltessék minden egyes jövőképet felvázoló elképzelésekor, mert úgy tűnik, 
hogy van még tartalék, van még potenciál a magyar mezőgazdaságban, és 
kérném szépen az ellenzéket is, hogy inkább drukkolója, pártolója legyen 
ennek a sikernek, mint apró részletekben elmerülő kritikusa, aki ezeket az 
apró részleteket általánosságra szeretné kivetíteni, ami véleményem szerint 
nem helyes, de én tudomásul veszem, hogy az ellenzéknek ilyenkor már csak 
ez marad az eszköztárában.  

Én is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy amennyiben maradt kérdés 
– a második körben nem nyitok lehetőséget további kérdezésre, 
véleménykifejtésre –, legyenek szívesek élni a parlament házszabálya adta 
lehetőségekkel, az interpelláció, az azonnali kérdés, a kérdés és az írásbeli 
kérdés lehetőségével.  

Én ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. A miniszter úrnak köszönjük a 
jókívánságát, viszont kívánjuk önnek és az önt segítő munkatársaknak, az 
államtitkár karnak. Mint említettem, az 1. napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm, hogy végül is az idei évben még a normál ülésrend, a 2016. 
december 15-ével lezáruló ülésrend keretén belül meg tudtuk tartani a mai 
meghallgatást.  
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Egyebek 

Az 1. napirendi pont után rátérek a 2. napirendi pontra, az egyebekre. 
Nincs más teendőm nekem sem, mint a bizottság elnökeként kifejeznem a 
jókívánságaimat a bizottság tagjainak, munkatársainknak, a média 
képviselőinek és a munkánkat sűrűn figyelemmel kísérő vendégeknek. Áldott, 
békés karácsonyt és boldog új évet szeretnék kívánni.  

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e még valakinek további 
megjegyzése. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az egyebek 
napirendi pontot is bezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


