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Napirendi javaslat  

 
1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 

szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/14660. szám)  
(Jakab István és Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. Az élelmiszerlánc-biztonságról és a felügyeleti díj felhasználásáról szóló 
jelentés (B/11722. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
Előadó:  
Dr. Bognár Lajos, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-
felügyeletért felelős helyettes államtitkára  
 

3. Az agrárgazdaság 2015. évi helyzetéről szóló jelentés (B/13320. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
Előadó:  
Dr. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért 
felelős helyettes államtitkára   
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Győrffy Balázs (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók  
 
Jakab István (Fidesz)   
Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 
 

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! A napirendi tervezet ma reggel módosult, aki 
ezt figyelemmel kísérte, látta, hogy bővült a napirendipont-javaslatok tételes 
száma, és a sorrendiség is változott. Ennek megfelelően kérdezem, hogy így az 
érvényes, módosított javaslattal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel. (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazást kérek róla, hogy 
elfogadjuk-e a napirendi javaslatot. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni. 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/14660. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pont a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amelyet T/14660. számon terjesztett be Jakab István és 
Győrffy Balázs. Jakab István képviselőtársunk, az Országgyűlés alelnöke 
személyesen fogja megtenni az előterjesztést. Megadom a szót sok éven 
keresztüli bizottságitag-társunknak – mondhatom így.  

Jakab István szóbeli kiegészítése 

JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon jó érzés itt lenni, az ember úgy 
érzi, mintha hazaérkezett volna.  

Győrffy Balázs képviselőtársammal együtt nyújtottuk be az 
indítványunkat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara informatikai rendszere 
alkalmassá vált arra, hogy a különböző közhiteles adatbázisokból tagokra 
vonatkozó adatokat vegyen át, és így teljes körűvé válhat a tagi nyilvántartás. 
Ezzel a tagok részére a kamarai szolgáltatások köre bővül, illetve az ügyintézés 
is rugalmasabbá, gyorsabbá válik. Szükségessé vált a tagnyilvántartás 
szabályainak törvényi rendezése, kiegészítése és az ehhez kapcsolódó 
adatkezelési szabályok lefektetése. Az előterjesztés egyik részében tehát 
kifejezetten ilyen technikai jellegű módosításokra teszünk javaslatot. A 
törvénymódosítás másik fő célja a kamara keresetindítási jogának a rendezése 
azért, hogy az eddigi ellentmondásos bírósági gyakorlat törvényi szinten is 
kerüljön tisztázásra. A kereshetőségi jog rendezésén túl a kamara 
földbizottsági feladatainak ellátását is segíti a földügyi nyilvántartáshoz való 
hozzáférés. A kamarai tagok részére a kamara egyre több szolgáltatást kíván 
nyújtani, ezért fontos, hogy a kamarai kártya készítése megtörténjen, és az a 
tagok részére átadásra kerüljön, ugyanis a kamarai kártyával egy időben a 
kamarai tagok különböző szolgáltatásokat tudnak kedvezményes módon 
igénybe venni. Ezt is rendezi tulajdonképpen a módosítási javaslatunk, de 
meg kell jegyeznem, hogy az őstermelői kártya kiadásának az új rendszere 
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úgyszintén bizonyított már, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaság 
fehéredjen.  

A módosításunknak tulajdonképpen ez volt a célja, az a célja, hogy 
valóban olyan teljes körű szolgáltatást tudjunk a tagság részére nyújtani, amit 
eddig még nem tudtunk megvalósítani, a törvény most ezt lehetővé teszi a 
kamara vezetői és dolgozói számára. Elnök úr, röviden ennyiben szerettem 
volna ismertetni a javaslatunk célját.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A felvezetőben azt az apróságot nem 

jegyeztem meg, hogy a tárgysorozatba vételről döntünk a benyújtott javaslat 
kapcsán, a meghívóban jelzett írásból ez kiderül, csak a jegyzőkönyv kedvéért 
mondtam el most.  

A bizottsági tagoknak adok lehetőséget kérdés, észrevétel megtételére. 
(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
A benyújtás körülményei miatt nem nagyon tudok kérdést feltenni, és épp 
ezért tartózkodom is a szavazásnál. Ami itt elhangzott, az javarészt 
előremutató, de nem volt lehetőségünk mélységében megismerni az 
indítványt, úgyhogy végső álláspontot majd később tudok mondani.  

 
ELNÖK: Igen. (Jelzésre:) Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt 

szeretném csupán elmondani, hogy támogatni fogjuk a tárgysorozatba vételt, 
függetlenül egyébként a törvényjavaslat tartalmától, és azt szeretném, ha 
fideszes képviselőtársaim ugyanezt a magatartást tanúsítanák akkor, amikor a 
bizottságunk elé más agráriummal kapcsolatos törvényjavaslat vagy 
határozati javaslat jön akár az ellenzék részéről értelemszerűen, akkor ők is 
támogassák. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen. Mi annyiban különbözünk, hogy mi ismerni szoktuk az 

ellenzék által benyújtott javaslatokat, és így nem támogatjuk. (Derültség az 
ellenzéki képviselők soraiban. – Magyar Zoltán: Hát, van idő megismerni a 
javaslatot. Itt meg nem volt.)  

A benyújtás fordulatával részben egyetértek, ha ellenzéki képviselő 
lennék, amit Magyar Zoltán megkifogásolt, házon belül mi egy picit 
előnyösebb helyzetben vagyunk, ez tény – a kormányoldalt értem a „mi” 
gyűjtőszó alatt. Több hete érlelődött már ez, illetve kaptunk házon belül 
tájékoztatást a kamara által javasolt törvényi változtatások szükségességéről 
éppen az előterjesztő Jakab István által említettek miatt, amelyben két fő, 
nagy területre fókuszál, az egyik az informatikai fejlesztés, és az eddigi 
tapasztalatok alapján, a kamara működése alapján vált indokolttá a most 
tárgyiasult előterjesztés. A magunk részéről persze támogatni fogjuk a 
tárgysorozatba vételt.  

Van-e még kérdés, észrevétel a továbbiakban? A kormánypárt részéről? 
(Senki nem jelentkezik.) Az ellenzék részéről? (Senki nem jelentkezik.) Nem 
látok. Visszaadom a szót az előterjesztőnek viszonválaszra.  
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Jakab István reflexiói 

JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Egyrészt ami miatt a gyorsaságot vagy a sürgősséget igényli, az az, hogy főleg a 
földbizottsági ügyekben eddig körülbelül százezer határozatot hozott a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ennek körülbelül 2 százaléka volt vitatott, és 
körülbelül 200 olyan bírósági per van, amiben szeretnénk, ha a kamara már 
perképességgel rendelkezve valóban a független magyar bíróság előtt is meg 
tudná védeni az álláspontját a gazdák érdekében.  

Egyébként megértve Magyar Zoltán képviselő úr észrevételét a 
képviselő úr felé jelzem, hogy Győrffy Balázs képviselőtársammal együtt 
természetesen mindenkor nyitottak vagyunk, és állunk egy egyeztetés elébe, 
amennyiben esetleg a későbbiek során a képviselő úrnak bármilyen kérdése, 
észrevétele van. (Magyar Zoltán: Köszönöm szépen.) 

Köszönöm szépen a támogatást, elnök úr. A magam részéről ennyit 
kívántam elmondani. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja a T/14660. számon benyújtott törvénymódosítás 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett, többségi 
igennel a bizottságunk támogatja a tárgysorozatba vételt.  

Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm az előterjesztő 
jelenlétét.  

Az élelmiszerlánc-biztonságról és a felügyeleti díj 
felhasználásáról szóló B/11722. számú jelentés (Beszámoló 
megvitatása és lehetőség szerint a határozathozatal) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

A 2. napirendi pontra térünk rá, az élelmiszerlánc-biztonságról és a 
felügyeleti díj felhasználásáról szóló B/11722. számú jelentést fogjuk 
meghallgatni, megvitatni, és dönteni fogunk róla. Az előadók között 
köszönthetem dr. Bognár Lajos urat, a tárca felügyeletért felelős helyettes 
államtitkár urat, és Oravecz Márton kollégáját is itt látom, köszöntöm őt is. 
Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak egy rövid előterjesztésre.  

Dr. Bognár Lajos szóbeli kiegészítése 

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Zsigó Róbert államtitkár úr egyéb hivatali elfoglaltsága miatt nem tud itt 
lenni, ezért kérte a kimentését.  

Magát a jelentést 2016 júniusában kellett leadnunk, hiszen az 
élelmiszerlánc-felügyeletéről szóló törvény előírja ezt a kötelezettséget, az 
országos főállatorvosnak évente kell a stratégia, a többéves ellenőrzési tervek 
és a célok teljesüléséről az Országgyűlés felé jelentést készítenie.  

Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia tíz évre határozza meg a célokat, 
a nyomon követhetőség, az átláthatóság kifejezetten fontos szempont volt, és 
nyilván az élelmiszerlánc-biztonság helyzetének javítását a 
kockázatcsökkentésekkel lehet elérni, aminek két útja lehetséges: a 
társadalmitudás-menedzsment, illetve a kockázatok kezelése, az állam 
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hatósági funkcióinak a megerősítése. E két pillér mentén szeretném ismertetni 
a 2015. évi jelentést is.  

A társadalmi szemléletformálás tekintetében a legfontosabb feladatunk 
a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása. A megbetegedések jelentős 
részénél megfigyelhető, hogy a megfelelő ismeretekkel megelőzhetőek ezek a 
megbetegedések, rövid távon kampányokkal, hosszabb távon az oktatással 
lehet javítani ezen a helyzeten. 2015-ben ennek az eszköze, az egyik fő 
csatornája a Konyhasziget magazin volt, amely megfelelő konyhatechnológiai 
ismereteket próbál eljuttatni a háztartásokba mindig nyomtatott formában, 
2015 óta pedig online formában is, a honlap jelentős látogatottságra tett szert 
szerencsére. 

A vásárlói döntések megkönnyítését célozza a Szupermenta teszt, a 
NÉBIH terméktesztprogramja, amely hiteles szakmai háttérrel ad segítséget a 
vásárlásokhoz, mindezt közérthető módon, tehát nemcsak a hatósági 
szempontú ellenőrzések történnek meg, hanem egy közérthető minőségi 
kedveltségteszt is történik a modern közigazgatási elvárásnak megfelelően.  

Gyors, interaktív, ösztönző, költséghatékony eszközökkel próbáljuk 
eljuttatni az információkat a lakossághoz. Ezek közé tartozik a NÉBIH 
Navigátor nevű telefonos alkalmazás is, amelyet ma már, 2015 óta IOS 
programokkal is el lehet érni.  

A Szupermenta terméktesztben 15 termékcsoportot vizsgáltunk 517 
termékkel, 300-an vettek részt laikusok, szakértők ezekben a vizsgálatokban, 
és több mint tízezer laboratóriumi vizsgálat történt. A termékcsoportok széles 
spektrumúak, tehát lefedik az élelmiszerláncot, a tápoldattól a balatoni 
fagyizóig sok minden jelent meg ebben a tesztben. 

2015-ben a Földművelésügyi Minisztérium 2015-öt a helyi termék 
évének nyilvánította, a helyi, helyben előállított, ellenőrzött élelmiszerek 
vásárlói érdeklődését hivatott erősíteni a „Helyből jobb!” honlap is, amely 
nemcsak egy piackereső alkalmazás ugyanakkor, hanem a kistermelőket 
segítő, támogató tudástár is megtalálható itt jogszabályokkal, élelmiszer-
higiéniai, állategészségügyi ismeretekkel, technológiai szaktanácsadásokkal.  

Ahogy említettem, a másik nagyon fontos láb a gyermekek oktatása, 
ami hosszú távon hozhat eredményt. Több programot és foglalkozást is 
indítottunk az elmúlt évben, elnézést, a 2015. évről beszélünk. Példaként 
említeném, hogy az erdők hete tekintetében az erdőtűz-megelőzést célzó 
vetélkedőn több ezer gyermek vett részt, vagy hogy az OMÉK-on a 
Mezőgazdasági Múzeummal közösen gyermekszigetet alakítottunk ki, ahova 
vártuk a gyerekeket, számos érdeklődő is volt. Kreatív pályázatot indítottunk a 
Konyhasziget tekintetében a „Mézes reggeli az iskolában” nevű program 
hátterében, ezen a projekten, pályázaton is számos iskola és gyermek vett 
részt.  

Természetesen nemcsak a szemléletformálás a fontos, hanem az élénk 
közkapcsolatok is, minél több azonnali információ átadása. Fokozatosan 
erősödik a NÉBIH sajtójelenléte, 1177 megkeresés volt, ami 20 százalékos 
emelkedés a 2014. évihez képest, és amit nagyon fontosnak tartunk, hogy ezen 
megkeresések 74 százalékát aznap vagy másnap megválaszolja a hivatal a 
sajtó munkatársainak. Mindezek mellett 125 közleményt adtunk ki, ami a 
proaktivitás szempontjából nagyon fontos; ezzel el lehetett érni azt, hogy ma 
már a megkereséseknek csak mintegy a 10 százaléka kötődik a botrányokhoz, 
a megkeresések nagyobb része már a kiadott közleményekhez, az egyéb 
csatornákon megjelent információkhoz kapcsolódó pluszkérdésként jelenik 
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meg. A megkereséseknek a kétharmada volt szóbeli nyilatkozat, több mint 
tízezer alkalommal jelentünk meg az élelmiszer-biztonság tekintetében a 
médiában, a hazai médiában.  

Természetesen a visszacsatolásra is nagyon komoly figyelmet 
fordítunk. Folyamatosan működtetjük a NÉBIH zöldszámát az élelmiszer-
biztonsági, élelmiszer-minőségi problémákkal kapcsolatban, 2015-ben már 
több mint 12 ezer bejelentés érkezett, és ezen kívül a NÉBIH 
ügyfélszolgálatára 2300 telefonos és több mint 4500 e-mailes megkeresés is 
érkezett. A bejelentések, megkeresések nagyon széles spektrumúak, a 
felügyeletidíj-bevallástól kezdve a kéknyelvbetegség, a gluténes rizsliszt, a 
paleoüzem felfüggesztésétől kezdve szakmai tanácsadási kérdések is 
megjelennek.  

Nyilván akkor tudunk megfelelően informálni, hogyha rendelkezésre 
áll egy állami tudásbázis, ennek érdekében 2015-ben teljes körűvé vált a 
FELIR integrált adatbázis, amelynek célja a nyilvántartási és ellenőrzési 
adatoknak a nyilvántartása, regisztrációja. 366 ezer azonosító került 
rögzítésre, 2015-ben 88 ezer új élelmiszerlánc-vállalkozó jelentkezett be ebbe 
a rendszerbe. Ma Magyarországon csak olyan vállalkozás működhet legálisan, 
amely ilyen FELIR-regisztrációval rendelkezik, ez lehetővé teszi, hogy a 
hatóságok ismerjék a hálózatot, ismerjék a kereskedelmi hálózatot, és 
megfelelő célzott ellenőrzéseket tudjanak végezni, azaz a döntéshozatali 
támogatást is segíti a rendszer. Ennek segítségével tudjuk az EKÁÉR-t 
támogatni, illetve az EKÁER-ből származó adatokat az élelmiszer-biztonsági 
ellenőrzésekhez is felhasználni. Megkezdtük ennek a rendszernek a 
fejlesztését az INTEL program keretében.  

Ma már a nagy számban jelentkező kockázatokkal szemben különösen 
fontos az innováció és a gazdaságfejlesztés, a tudomány megfelelő eszközeinek 
időbeli használata. Ez a NÉBIH számára is kiemelt, éppen ezért 
együttműködést kötöttünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a SZIE, a 
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karával, az Állatorvostudományi 
Egyetemen pedig kihelyezett élelmiszerlánc-biztonsági tanszék indult el. A 
FAO Codex Alimentarius nemzetközi szervezet egyik bizottságának az 
elnökletét pedig 30. alkalommal végeztük el, és a közérhetőség érdekében az 
érdeklődők a Kutatók éjszakáján már 10. alkalommal látogathatták meg a 
NÉBIH valamennyi kijelölt laboratóriumát.  

Nyilván ezen, a stratégia első pilléréhez kapcsolódó tevékenységek 
mellett nagyon fontos, hogy az adott év kockázatait is hatékonyan tudjuk 
kezelni, ehhez hiteles és erős hatóság kiépítésére van szükség, annak a 
kiépítése a cél. Komplex megelőző típusú felügyeletet, kockázatelemzésen 
alapuló felügyeletet kell létrehoznunk. Ennek alapja, egyik alapja az, hogy 
megfelelő laborhálózatot, laboratóriumi rendszert építsünk ki. A 2015. évben 
2014-hez képest 30 százalékkal több vizsgálatot, több mint 2 millió vizsgálatot 
végeztek el a NÉBIH laboratóriumai. Elkezdtük annak a vizsgálatát is 2015-
ben, hogy hogyan lehet a széttagolt laboratóriumi rendszert koncentrálni, a 
működtetését hatékonyabbá tenni, a szakmaiságát pedig emelni, illetve a 
szakmai tartalmát emelni, természetesen mindezt humánerőforrás, mind 
technikai erőforrások tekintetében is.  

A NÉBIH 2015-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
kollaborációs partnere volt, két projektben is részt vett. A borágazatban 
Magyarországon leghatékonyabbként 132 rugalmas, illetve 181 szabvány 
szerinti módszer akkreditálása történt meg, de más laboratóriumunk is több 
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módszert akkreditált, amivel az újabb veszélyeket tudjuk szűrni. Ez azért is 
fontos, mert a nemzetközi, globalizált kereskedelemben gyorsabban érnek ide 
a veszélyek, akár ismeretlen veszélyek is, és ma már két-három héten belül 
tudunk akkreditálni új veszélyekkel kapcsolatos vizsgálati módszereket. 
Éppen ezért a Magyar Szabványügyi Testület munkájában is részt veszünk, 
illetve a növény-, a talajvédelem és az állategészségügy területén is 
közreműködünk nemzetközi projektekben.  

Annak érdekében, hogy megelőzzük a problémákat, folyamatos 
élelmiszer-monitoring programot működtetünk, 50 ezer tervezett élelmiszer-
ellenőrzést, mintavételt hajtottunk végre, ezek 80 százalékban meg is 
valósultak, beleértve a GMO-ellenőrzéseket is, amelyek esetében 293 
élelmiszer-GMO-ellenőrzést végeztünk és 953 vetőmag-GMO-ellenőrzést 
végeztünk, amelynek eredményeként elmondhatjuk, hogy kereskedelmi 
forgalomba 2015-ben sem került GMO-val szennyezett vetőmag.  

2015-ben fogadta el a kormány a közétkeztetés állapotáról szóló 
jelentést. Ennek a problémának a feltárására, illetve javítására külföldi 
megoldások alapján kidolgoztuk és elindítottuk a „Minőségvezérelt 
közétkeztetés” projektet, 2015. III. negyedévétől 723 főzőkonyha ellenőrzése, 
minősítése történt meg. A program célja az ösztönzés, a javítás, éppen ezért 
átlátható, nyilvános, egységes, objektív szempontok alapján történik a 
minősítés a programban részt vevő főzőkonyhák közreműködésével együtt. 

Természetesen a magyarországi élőállat-, illetve élőállat-eredetű 
termékek kereskedelme szempontjából fontos állategészségügyi 
monitoringprogramokat is tovább folytattuk. Kiemelném talán a PPRS-
mentesítést, amelynek az eredményeként év végére öt megye vált mentessé, 
2013-hoz képest 24 százalékkal esett vissza az élősertésimport, 66 százalékkal 
a vágóállat-, 14 százalékkal a választottmalac-import. Mivel az Európai 
Unióban eddig is állatorvosi bizonyítvány kísérte az élőállat-kereskedelmet, 
ezért elmondhatjuk, hogy ez a program is lehetőséget teremtett a hazai sertés-
előállítás helyzetének a javításában, nem mellesleg a hazai kis létszámú 
állatállományokban a fertőzöttség mértéke 3,7 százalékról 0,6 százalékra 
csökkent, míg a nagy létszámú állatállományokban 80 százalékosra nőtt a 
mentesség, ami a kocaállomány 68 százalékát jelenti. Sajnos 2015-ben is meg 
kellett küzdenünk a madárinfluenzával, illetve a kéknyelvbetegséggel szemben 
is hatékonyan kellett fellépni, és megkezdtük a felkészülést az 
afrikaisertéspestis-monitoring kiépítésére, illetve a veszettséggel kapcsolatos 
orális immunizálási programokat is tovább folytattuk.  

A kockázatok csökkentése tekintetében az élelmiszerlánc kifehérítése, a 
visszaélésekkel szembeni sikeres küzdelem is kiemelt program. Maga az 
élelmiszerlánc ellenőrzése integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv 
keretében történik, ez speciális ellenőrzéseket, létesítményellenőrzéseket, 
tehát folyamatellenőrzést és termékellenőrzést, azaz mintavételi tervet is 
tartalmaz. A speciális ellenőrzések közül ki kell emelnünk a NÉBIH Kiemelt 
Ügyek Igazgatóságát: 703 ellenőrzést hajtottak végre, 2 ezer tonna élelmiszert 
kellett kivonni ezen ellenőrzések során a forgalomból, több mint 300 millió 
forintos bírságot kellett kiszabni a csalárd vállalkozókra. Ez 32 százalékos 
ellenőrzésszám-növekedést jelent egyébként 2014-hez képest. Amiben viszont 
nincs változás, sőt javulás van, az az, hogy 90 százalékos a kiemelt 
ellenőrzések találati aránya, felderítési aránya, ez egyébként az egyéb európai 
élelmiszer-biztonsági szolgálatok tekintetében is jó eredménynek, 
kiemelkedően jó eredménynek számít. Általában nyomon követési, higiéniai 
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hiányosságokat tárnak fel az ellenőrzések során. Tendenciává vált 2015-ben, 
hogy lejárt minőségű alapanyagokat próbáltak felhasználni a vállalkozások az 
élelmiszerek elkészítéséhez, és természetesen a hamisítás is különös figyelmet 
kapott, például 5 tonna kacsamájat kellett kivonni a forgalomból 14 cég 
egyidejű ellenőrzése során, amelyet libamájként próbáltak értékesíteni – ez 
nyilván nemcsak jelentős pénzügyi kárt, hanem fogyasztói bizalomvesztést is 
eredményezhet.  

Már az előző évben elkezdtük az állati eredetű melléktermékeket 
feldolgozó üzemek fokozott ellenőrzését, egy esetben az üzem felfüggesztésére 
is sort kellett keríteni az áldatlan állapotok miatt. Ugyanakkor olyan 
célterületeket is kiválasztunk minden évben, amelyek a fokozott érdeklődés 
miatt válhatnak a vállalkozások célpontjává, a hamisító vállalkozások 
célpontjává. A 2015. évben a reformélelmiszerek, az egészségtudatos 
táplálkozást szolgáló élelmiszerek voltak ilyenek. 15 céget ellenőriztünk, több 
tonna lisztet kellett kivonni a forgalomból a nyomon követés hiányossága, 
illetve higiéniai, jelölési problémák miatt.  

Webáruház-ellenőrzést is folytatunk, és nemcsak az élelmiszerek, 
hanem az élelmiszerlánc egyéb termékei is célkeresztben vannak, hiszen 
például a mezőgazdasági termelés számára rendkívül fontos termelésnövelő 
anyagok, a növényvédőszer-hamisítás is a célkeresztben van. 609 tétel 
termelésnövelő anyagot kellett kivonni a forgalomból 2015-ben, ami 11 tonna 
terméket jelentett.  

Nyilván akkor tud hatékony lenni egy hatóság, hogyha a 
társhatóságokkal is megfelelő, harmonizált együttműködést tud kialakítani. A 
NAV-val, a rendőrséggel 75 közös ellenőrzést végeztünk, és a nagybani piacon 
is folyamatosan fenntartottuk az ellenőrzést.  

Az ellenőrzéseink gyorsaságát talán az mutatja, hogy 2015-ben az olasz 
borhamisítási ügyben a NÉBIH még mielőtt a probléma eszkalálódott volna, 
50 ezer hektoliter olasz bor zárolását valósította meg, és ezzel akadályozta 
meg, hogy akár csak véletlenszerűen is hamisított olasz bor kerüljön a piacra. 
Ahogy említettem, a laboratóriumi vizsgálati fejlesztésekkel, a hatósági 
ellenőrzések fejlesztésével is elértük azt, hogy az olaszbor-behozatal jelentősen 
csökkent a 2014. évihez képest, 2015-ben már csak 176 ezer hektoliter olasz 
bor érkezett be az országba.  

Ugyancsak 2015-től vált feladatává a NÉBIH-nek az Állami Halőri 
Szolgálat felállítása. 2015. második felétől működik, 130 jogsértő horgásszal, 
halásszal szemben tudtunk eljárni, 2 millió forintnyi halvédelmi bírságot 
szabott ki az Állami Halőri Szolgálat. Természetesen a NÉBIH továbbra is 
üzemelteti mind a TUHIR-t, a turista horgászjegy információs rendszert, 
illetve a halászok számára fontos nyilvántartási rendszereket is.  

Ugyancsak a NÉBIH feladata a tisztességtelen forgalmazói magatartás 
és a piacszervezési hozzájárulás ellenőrzése a Tej Terméktanáccsal közösen. A 
piacszervezési hozzájárulás esetében 66 céget ellenőriztünk, a 80 százalékuk 
rendben eleget tett a kötelezettségeinek. A tisztességtelen forgalmazói 
magatartás esetében 69 ellenőrzést hajtott végre a NÉBIH 2015-ben, 
47 kereskedelmi láncokkal szemben, 22 pedig kiskereskedelmi egységgel 
szemben indult eljárás volt, 39 lezárt ügyben 24-nél nem volt jogsértés, a 
többinél megfelelő bírság került kiszabásra a törvény által meghatározott 
mértékben.  

Ugyancsak kiemelt feladat a NÉBIH számára az OTH-val közösen 
végzett munkában az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása. 2015-
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ben 77 olyan gyanúról kaptunk bejelentést, amely élelmiszer eredetű 
megbetegedést jelentett, 47 bizonyult élelmiszer eredetűnek. Azt tudjuk 
mondani, hogy a kórházban ápoltak, megbetegedettek száma némileg 
csökkent az előző évekhez képest, és itt is általában konyhatechnológiai 
hiányosságokra voltak visszavezethetőek a megbetegedések, tehát az 
ismeretek növelése ezen a területen is rendkívül fontossá vált.  

Ahogy említettem, a teljes láncot lefedi természetesen az éves 
ellenőrzési terv, az a talajvédelem, a fajtaminősítés, a vetőmag-, 
szaporítóanyag-felügyelet, a növényitermék-felügyelet, a növényvédelem, a 
növényvédőszer-termelés, a műtrágyák, az állatgyógyászati készítmények, a 
takarmányok, az állategészségügy, az állatvédelem, az állattenyésztés, az 
élelmiszer-előállítás, -forgalmazás és a vendéglátás is az ellenőrzési terv részét 
képezi.  

Nyilván az ezekből az ellenőrzésekből származó információk teszik 
lehetővé az ellenőrzések fejlesztését, a kockázatértékelés alapján a minél 
célzottabb ellenőrzést. Mindehhez természetesen forrásokra is szükség van, 
amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti törvény értelmében az élelmiszerlánc-
felügyeleti díj teremt meg. 2015-ben az Európai Bizottság felfüggesztette a 
díjfizetési rendet, de év végére kialakult az 1 ezrelékes díjmérték valamennyi 
élelmiszerlánc-szereplőre, ennek köszönhetően rendelkezésre állt a szükséges 
forrás, a kormányhivatalok számára 6,6 milliárd forint került átadásra, a 
NÉBIH-nél pedig a teljes élelmiszerlánc-felügyelet fejlesztésére fordított 
pénzekkel együtt 4,84 milliárd forint állt rendelkezésre.  

A fejlesztések, azt gondolom, nagyon fontosak ahhoz, hogy lépést 
tudjunk tartani a változó világgal. 1,6 milliárd forintot költöttünk 
fejlesztésekre, ez egyébként magasabb összeg, mint a kötelezően előírt 
10 százalékos hányad. Ezek 2015-ben elsősorban informatikai, 
ingatlanfejlesztéseket és laborműszer-fejlesztést tartalmaztak.  

A részletesebb információk, számadatok a jelentésben megtalálhatóak, 
akinek esetleg szüksége van rá, a jelentés itt az asztalon megtalálható, 
elvihető. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen állunk rendelkezésre 
a válaszokkal. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok lehetőséget 
kérdés, észrevétel megtételére. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 

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

elnök úr, és köszönöm a beszámolót is, jó néhány dolgot tisztába tett, de lenne 
azért kérdésem is.  

Nem tudom, hogy ezek a fejlesztések, amelyekről említést tett, 
mennyire lesznek arra alkalmasak, hogy ne az utánkövetés legyen a jellemző 
az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban, és hogy sokkal több szúrópróbaszerű 
ellenőrzésre is lehetőség lesz-e ezek után. Illetve mennyi pluszforrásra lenne 
esetleg szükség ahhoz, hogy ez sokkal inkább rendszerszerűen működjön, és 
hogy inkább a humán vagy a technikai háttér hiányossága, hogy eddig ez nem 
volt jellemző a NÉBIH-re, hiszen azért én akkor érezném igazán biztonságban 
az élelmiszer szempontjából magunkat, Magyarországot, hogyha sokkal több 
ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzésre lenne lehetőség.  

Érdekelne az is, hogy a kettős minőséggel kapcsolatban, tehát hogy 
ugyanazon terméket néhány multinacionális vállalat eltérő minőségben 
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juttatja el a hazai, a középkelet-európai és a nyugat-európai fogyasztókhoz, 
ezzel kapcsolatban a NÉBIH-nek volt-e korábban információja, illetve hogy 
miért kellett a szlovák hatóságoknak, politikának a jelzése ahhoz, hogy itt 
Közép-Európában ezt az ügyet ennyire előtérbe helyezzük és beszéljünk róla. 
Illetve van-e ezzel kapcsolatban a NÉBIH-nek valami javaslata vagy 
lehetősége arra vonatkozóan, hogy a magyar politika is érdemben tudja 
segíteni ezt a küzdelmet, hogy ez a fajta megkülönböztetés Európa polgárai 
között megszűnjön?  

A mézzel foglalkozók érdekében szeretném megkérdezni vagy 
egyáltalán tisztába tenni ezt a kérdést, mert felemás, illetve egymásnak 
ellentmondó információk vannak azzal kapcsolatban, hogy a hamisított vagy 
ipari jellegű mézet, jellemzően Kínából érkező mézet mennyire tudják 
kiszűrni, illetve van-e egyáltalán erre vonatkozóan aktuális vizsgálat? A 
korábbiakat ismerem. 

A borral kapcsolatban is hasonló kérdésem van. Felvetődött 
szakemberek részéről is, hogy akár arra is képes lehet a NÉBIH, vagy lehet 
olyan technikája, technológiája, hogy akár dűlőre meg tudná határozni azt, 
hogy az adott bor honnan származik, és ezzel nagymértékben ki lehetne szűrni 
az esetleges borkeveréseket, amelyek aztán később magyar logóval kerülnek 
forgalomba, ilyen problémákról is hallani. Ebben tudnának-e előrelépni, 
illetve ha nem, akkor milyen hiányosságok vannak, mivel tudna esetleg a 
költségvetés hozzájárulni, hogy megszűnjenek ezek a hiányosságok? 

A GMO-val kapcsolatos híreknek nagyon örülök, ugyanakkor ezek azt is 
jelentik, hogy a felmerült liberalizációt, hogy a GMO-nak a megengedhető 
százalékos arányát növeljük az adott vetőmagoknál, illetve termékeknél, ezek 
után feleslegesnek érzem. Hogyha tehát a mai szigorúbb szabályozás mellett 
sem találtunk GMO-s vetőmagot, akkor nem értem, hogy miért vetődhetett 
fel, hogy ezt liberalizálja Magyarország.  

A halőri szolgálattal kapcsolatban arra lennék kíváncsi, hogy hány fő 
látta el ezt a feladatot, és hogy ezt a bírságot – ha jól emlékszem, 2 milliárd 
forintot… (Dr. Bognár Lajos: 2 millió!) …, 2 millió forintot, bocsánat –, amit 
tetszett mondani, azt nyilvánvalóan egy növelt halőri létszámmal biztosan 
lehetne növelni, hiszen rengeteg panasz érkezett be főleg a tavalyi év elején 
azzal kapcsolatban, hogy a vizeken gyakorlatilag szabadrablás történt, és az 
államnak a felelőssége ebben akkor óriási volt. Tudom, hogy azóta valamelyest 
javult a helyzet, de jó lenne látnunk egy számot, hogy hány halőr van hány 
hektár természetes vízfelületre, mert itt komoly hiányosságokat érzek. Illetve 
felvetődött még egy olyan probléma horgászok részéről, hogy nagyon 
igazságtalannak érzik azt, hogy a fogási naplót számukra le kell adni minden 
évben, ha mondjuk éves bérletről beszélünk, ellenben a külföldi 
állampolgároknak tudtunkkal nem kell leadni. Ez valószínűleg nem az önök 
hatásköre, de ha esetleg van erről információ, akkor azt is örömmel vennénk, 
hogy ez valamiféle gyakorlati tévedés, vagy valóban van egy ilyen lehetősége a 
külföldieknek.  

Röviden ezeket szeretném, ha megválaszolná. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon 

rövid leszek. Természetesen én is köszönöm a jelentést, átnéztük, átolvastuk. 
Lenne néhány kritikai megjegyzésünk, de nem fogom ezeket feltenni, mert 
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nemsokára el kell mennem, és nem tartanám elegáns dolognak, hogyha 
megfogalmaznám a kritikát, majd azt követően nem hallgatnám meg az 
esetlegesen ráadott választ. (Farkas Sándor: Helyes!) Ez az alelnök úr 
tetszését is elnyerte, úgyhogy ennek nagyon örülök.  

Csupán bizottsági képviselőtársaim figyelmét szeretném felhívni arra, 
hogy pont az elmúlt héten folytattunk ebben, mármint az ehhez kapcsolódó 
kérdésekben – mondhatni: – egy igen hosszadalmas és parázs vitát, és ezért is 
említettem meg az első napirendi pontnál jóindulatú kritikaként az elnök 
úrnak azt, hogy talán jó lenne, hogyha fideszes képviselőtársaim a határozati 
javaslatokat is ugyanúgy átengednék, ahogyan mi a tárgysorozatba vételekhez 
hozzáálltunk.  

Köszönöm szépen, remélem, példásan rövid voltam ismét.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, valóban, Sallai R. Benedeknek volt 

egy vádirata (Derültség az ellenzéki képviselők soraiban.), amelyet mi 
tárgyilagosan tételesen megpróbáltunk megcáfolni annak rendje-módja 
szerint. Valószínű, hogy mivel képviselői indítvány formáját öltötte ez a 
vádirat, az érintettekhez, az itt jelen lévő érintettekhez is eljuthatott mint 
szakmai előkészítő anyag, én nem is akartam erre most kitérni. Jó lett volna, 
hogyha maga Sallai R. Benedek úr is eljött volna erre a bizottsági ülésre, a 
beszámoló meghallgatására, hiszen itt személyesen megkérdezhette volna az 
abban a vádiratban foglalt, de véleményünk szerint téves, megalapozatlan 
állításait, hogy ő azt miért gondolta úgy. Mi a magunk tudása szerint 
megpróbáltuk azt megcáfolni, ennek következtében nem is fogadtuk el a 
tárgysorozatba vételét annak az irománynak, ezért most erre nem is térek ki. 
Véleményem szerint amit akkor elmondtam, azt tartom továbbra is, hogy a 
NÉBIH és egyáltalán az élelmiszer-biztonságért felelős teljes apparátus – ebbe 
beleértem a minisztérium megfelelő államtitkárságát – európai szinten is 
kimagasló munkát végez, és nem értek egyet az úgynevezett nyomkövetős 
eljárással, amit Magyar Zoltán képviselőtársam itt említ, hiszen itt a rövid 
szóbeli beszámolóban is hallhattunk a felfedések, elfogások és minden egyéb 
események számáról, ami elég jelentős. Azt természetesen nehéz feltételezni – 
mert itt a múltkori vitán egy kritika volt –, hogy ez elégséges számú 
ellenőrzést takar-e, de roppant nehéz azt feltételezni, hogy az összes 
élelmiszer hamisítvány, tehát minden Magyarországon forgalomba kerülő 
élelmiszert egyben egy ellenőrzési, tárgyias ellenőrzési rendszeren keresztül 
kellene vinni – ezt sehol sem csinálják a világon, ezen belül Európában sem, 
ahol a legmagasabb szintű az élelmiszer-biztonság rendszere. De a 
kockázatelemzést, az információk áramlásából leszűrhető várható negatív 
eseményeket elég jól követi az én megítélésem szerint a NÉBIH, és annak 
megfelelően el is jár, ezt a beszámoló is, illetve az írott anyag is hűen tükrözi a 
számok nyelvén.  

(Jelzésre:) Farkas Sándor képviselőtársamnak adok szót.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy egy nagyon 
részletes tájékoztatót, beszámolót hallottunk, amit én messzemenőkig 
támogatok, de engedjék meg, hogy egy olyan kérdést egyek fel dr. Bognár 
Lajos úrnak, amiről nem szóltunk, igaz, hogy talán nem is ehhez a témakörhöz 
kapcsolódik. Te tudjuk azt, hogy a szomszédos országokban, Szerbiában, 
Romániában már erőteljesen tapasztalható a szarvasmarha bőrcsomósodási 
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betegség, ami olyan veszélyeket és olyan – majdnem mondhatnám: – 
beláthatatlan következményeket okozhatna a magyar szarvasmarha-
tenyésztésben, amit nem szeretnénk megélni. Esetleg erről lehetne-e valamit 
hallani? Mert úgy gondolom, hogy ez a szakemberek és a tenyésztők számára 
rendkívül fontos és nagyon veszélyes kérdés. Hogyha erre esetleg kaphatnék 
választ! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Magyar Zoltán, újra.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak 

nagyon röviden Sallai Róbert Benedek védelmében: 9 óra 30 perctől ülésezik 
az ő bizottsága, úgyhogy minden bizonnyal ezért nem tud jelen lenni. 
Köszönöm. (Pócs János: Nem hiányzik.) 

 
ELNÖK: Figyelni kellett volna a mi kezdeményezésünkre, mert ez egy 

kicsit hamarabb történt meg, ha jól néztem. Lehet, hogy így akart kimenekülni 
ez elől a kínos helyzet elől (Közbeszólások.), most szembesült volna azzal, 
hogy az állításai valóban vádirat jellegűek, nem pedig egy képviselői 
indítványt takartak volna. (Közbeszólások. – Farkas Sándor: De miért 
beszélünk róla? – Magyar Zoltán: Nem én kezdtem.)  

Miután nincs további kérdező, hozzászóló, a helyettes államtitkár úrnak 
adok szót viszonválaszra.  

Dr. Bognár Lajos válaszai, reflexiói 

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Magyar Zoltán képviselő úrnak a 
kérdéseit próbálnám akkor sorba venni.  

Azt gondolom, hogy a jelentés is bizonyítja talán, hogyha figyelmesen 
megnézzük, hogy az ellenőrzések többsége nem utánkövető ellenőrzés, hanem 
pontosan a kockázatok, illetve az információk elemzését követő célzott 
ellenőrzés. Maga a rendszer úgy épül fel, hogy megvan az általános ellenőrzési 
terv, tehát a létesítmények, illetve az élelmiszer tekintetében a monitoringterv, 
és az ebből származó információkat felhasználva lehet az ön által 
szúrópróbaszerűnek mondott, viszont nem szúrópróbaszerű, hanem célzott 
ellenőrzéseket végrehajtani, hiszen a kockázatok elemzésének az a célja 
egyrészt, hogy megtaláljuk a bűnöst, másrészt pedig az, hogy az erőforrásokat 
megfelelő módon, célzottan tudjuk felhasználni. Ahogy azt az elnök úr is 
mondta, nem lehet az élelmiszerláncban minden egyes kereskedő, vállalkozó 
tevékenységét naprakészen folyamatosan ellenőrizni, ahogy említettem, 
366 ezer ma a regisztrált élelmiszer-vállalkozások száma, értelemszerűen 
valamilyen módon az információk megfelelő összevezetésével kell tudnunk a 
csalárd vállalkozásokat kiszűrni, mégpedig úgy, hogy ezzel viszont ne 
akadályozzuk azokat a vállalkozásokat, amelyek pedig becsületesen, 
tisztességesen szeretnének a piacon működni, hiszen ezt a két célt együtt kell 
tudnunk teljesíteni. Ezt a célt szolgálják a fejlesztések, amire rákérdezett a 
képviselő úr, mind az informatikai fejlesztések, mind a laboratóriumi 
műszerparkfejlesztések lehetővé teszik azt, hogy minél gyorsabban, minél 
pontosabban tudjuk megtalálni azokat a veszélyeket, amelyekkel szemben fel 
kell lépnünk.  

Egyébként pont a megelőző aktivitásunkra bizonyíték a kettős minőség 
is. A szlovák jelzésekkel szemben a NÉBIH már 2014-ben közzétette, 
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nyilvánosságra is hozta az eredeti tanulmányát ezzel kapcsolatban (Magyar 
Zoltán: Szuper!), akkor az nem érte el a média küszöbét (Magyar Zoltán: A 
kormányét sem!), és nem került belőle nagyobb ügy. Értelemszerűen a 
jövőben is komoly figyelmet fordítunk erre.  

Ugyanígy igaz ez a hamisítással, a mézhamisítással kapcsolatban is. 
Évek óta tartunk fenn jelentős mézvizsgálati programokat, ez az idei évben is 
folytatódik. Például a kínai méz tekintetében elmondhatjuk, hogy 
Magyarországra közvetlenül szinte már nem is érkezik kínai méz, az Európai 
Unió más tagállamaiba tud az a méz belépni, és ott fel is tudják használni. 
Magyarországon a méz tekintetében is bejelentési kötelezettséget léptettünk 
életbe, léptettem életbe, és már az első betárolási helyen vagy a 
határállomáson kötelező vizsgálni, illetve bejelenteni, hogyha valaki mézet 
akar behozni Magyarországra tagállamból vagy harmadik országból.  

A dűlővizsgálati rendszer. A NÉBIH e tekintetben erre képes, tehát 
laboratóriumi módon képes erre. Itt magát a rendszert, a folyamatot is fel kell 
tudni építeni, hogy maga a dűlőnyilvántartás és a dűlőről származó szőlő 
származási igazolásától kezdve a teljes nyomon követés rendelkezésre álljon – 
ennek a rendszernek a kiépítésén egyébként dolgozunk. Hangsúlyozom, hogy 
maga az ellenőrzési rendszer is – legyen az célzott, szúrópróbaszerű, 
tervszerű, bejelentett, nem bejelentett – nemcsak a NÉBIH-et jelenti, amiről 
mi beszámoltunk, hanem a kormányhivatalok, járási hivatalok illetékes 
szolgálatait is.  

Szó sincs GMO-liberalizációról, nem tesz lehetővé semmilyen 
kedvezményt a módosítás, nem tartalmazhat továbbra sem GMO-s 
alapanyagot egyetlenegy takarmány, élelmiszer sem. A takarmányok esetében 
egy technikai módosítás történik csak, a technikai szennyeződés mértékét 
igazítjuk hozzá a Duna-régió által elfogadott mértékhez. Élelmiszerben, 
vetőmagban, minden más egyéb terméknél – illetve más termék nem is 
nagyon lehet –, a nulla, zéró toleranciát alkalmazzuk a GMO-val szemben.  

A halőri szolgálat eredményeiről. 2015-ről beszéltünk, az 2015 második 
felében működött tulajdonképpen, arra szeretném felhívni a figyelmet. Tíz fő 
áll jelenleg rendelkezésre az Állami Halőri Szolgálatnál. Ennek a 
létszámigénye nyilván attól függ majd, hogy a 2016. évben milyen 
eredményeket látunk, milyen folyamatokat látunk. A fogási napló 
tekintetében – ez valóban nem az én szakterületem – jelezni fogom az 
illetékes minisztériumi kollégáknak, hogy a fogási napló külföldiek számára is 
legyen kötelező, ha eddig nem az. 

Az elnök úr is jelezte, hogy az elégséges számú ellenőrzésről sokat lehet 
vitatkozni, ez így van, ez nagyon igaz. Csak visszautalnék arra, hogy éppen 
ezért kell minél pontosabb információkkal minél jobban felhasználnunk az 
erőforrásainkat.  

A bőrcsomósodáskórral kapcsolatban arról tudok beszámolni, hogy 
2016-ban jelent meg hozzánk közel, 250 kilométerre volt a hozzánk 
legközelebbi járványkitörés Szerbiában. Valóban a szarvasmarhákat érintő 
megbetegedésről van szó, egyébként nem zoonózis, tehát humánegészségügyi 
vonatkozása nincs, viszont a gazdasági kártétele, a következményes gazdasági 
kártétele nagyon nagy. Az egyedüli megoldásként a vakcinázás lehetséges, 
azonban ezzel az eszközzel is óvatosan kell bánni, mert a vakcinázott állatokra 
vonatkozóan is változnak az élőállat-kereskedelmi szabályok. A tavalyi évben a 
bizottsággal, illetve a közép-európai főállatorvosokkal együtt arra kértük a 
Bizottságot, és ezt szerencsére sikerült is átverni, hogy egyáltalán lehetővé 
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váljon a vakcinázás, és a leölést ne kelljen automatikusan végrehajtani minden 
olyan telepen, amely a járvánnyal vagy a vírussal érintett. És sikerült olyan 
vakcinázási programot kidolgozni a balkáni országokra, Szerbiára, amellyel 
megállították a vírus terjedését, tehát Bulgária, a balkáni országok, Szerbia és 
Horvátország megkezdte az oltást, így valamelyest nagyobb védelmet 
élvezünk. 200 ezer adag vakcina van készleten, amelyet a tavalyi évben 
szereztünk be annak érdekében, hogy ha vészvakcinázásra van szükség, akkor 
azt meg tudjuk oldani a déli határ 50 kilométeres zónájában, ezzel megvédve 
az ország többi szarvasmarha-állományát. Ezt a vakcinaadagot évente kell 
megújítani. Ezt a 200 ezer adag vakcinát kimondva-kimondatlanul is 
szeretnénk átadni Szerbia részére, hogy a mi védelmünket is fokozzák azzal, 
hogy beoltják az ottani, a vajdasági szarvasmarha-állományokat. 

Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy megválaszoltam a kérdéseket.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 
nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor javaslatot teszek arra, hogy a 
házszabály 85. §-ára alapozva fogadjuk el a beszámolót. Ezért kérdezem, hogy 
ki az, aki egyetért azzal, hogy elfogadja a bizottságunk a beszámolót. Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztos hogy többség. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett bizottságunk elfogadta a beszámolót.  

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak és Oravecz Márton 
úrnak a képviseletet.  

A 2. napirendi pontot lezárom.  

Az agrárgazdaság 2015. évi helyzetéről szóló B/13320. számú 
jelentés (Beszámoló megvitatása és lehetőség szerint a 
határozathozatal) (Beszámolót tárgyaló bizottság) 

A 3. napirendi pontra térünk rá, az agrárgazdaság 2015. évi helyzetéről 
szóló B/13320. számú beszámoló megvitatása és elfogadása fog következni, 
amennyiben erre a szavazati többség meglesz. Köszöntöm dr. Feldman Zsolt 
helyettes államtitkár urat köszöntöm, aki az agrárgazdaságért felelős az FM-
ben. Megadom a szót neki mint előterjesztőnek.  

Dr. Feldman Zsolt szóbeli kiegészítése 

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel köszöntöm a 
bizottság megjelent tagjait, és engedjék meg, hogy röviden ismertessem a 
2015. évi agrárgazdasági jelentést! 

Maga a jelentés a 2015. év vonatkozásában is egy nagyon széles 
intézményi együttműködésben jött létre, erősen építve az Agrárgazdasági 
Kutató Intézetre, a KSH-ra, a NÉBIH-re, a kifizető ügynökségre – és hadd ne 
soroljam fel az összes olyan intézményt, amely adattal, információval 
rendelkezik az ágazatunkra nézve –, és a jelentés jól szolgálja azt, hogy az 
ezeknél az intézményeknél lévő adatokat a 2015. év vonatkozásában is 
emészthető és értelmező keretben kínálja fel az olvasó számára.  

A ’15. év esetében is lényegében egy nagyon, a korábbi évek 
tapasztalatai alapján egy még erősebb élelmiszeripari blokkot igyekeztünk 
kialakítani, amely, azt gondolom, hogy szinte Magyarországon a legerősebb és 
legmélyebb elemzés évente az élelmiszeripar számára, és ebben az elmúlt 
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években hasznos segítséget nyújtottak számunkra különböző fórumokon 
maguk az élelmiszeripari szereplők, hogy a maguk számára értelmezhető 
elemzést és információkat kapjanak. Maga a jelentés a mostani formájában is 
felöleli a Földművelésügyi Minisztériumban lévő teljes szakmai spektrumot, 
amely lényegében a tartalomjegyzékből nyomon követhető. Természetesen ez 
is az akkor elérhető legfrissebb információk és adatok alapján készült, 
természetesen azokkal a megkötésekkel, amelyek ismertek mindenki számára, 
hiszen egy adott évre vonatkozó statisztikai információk a következő év 
júniusától érhetőek el, és limitáltan lehetett már akkor az ősz folyamán 
frissíteni.  

Ha a jelentésen túlmenően nagyon röviden, visszatekintve, átugorva 
2016-ot, és ’15-ről, magáról az agrárgazdaság helyzetéről szeretnék néhány 
mondatban összefoglalót adni, akkor azt gondolom, hogy az egyik oldalon 
meg kell emlékeznünk arról, hogy bizonyos időjárási, természeti körülmények 
miatt több kultúra esetében, különösen összehasonlítva 2014 kifejezetten jó 
terméseredményeivel, bizony kedvezőtlenül alakult, hiszen a kukoricatermés 
mintegy a harmadával, a repce, az alma vagy a meggy a negyedével csökkent 
mondjuk az előző évhez képest, ami bizony természetesen magában a 
kibocsátásban is éreztette a hatását és az agrárgazdaság gazdasági 
növekedéshez fűződő viszonyában is érezhető volt, hiszen hiába nőtt a 
kalászos gabona, az állattenyésztés, a friss zöldség vagy a szőlő kibocsátása, 
nem tudta az ebbéli, előbb említett kedvezőtlen folyamatokat ellensúlyozni. 
Mindenesetre a mezőgazdaság kibocsátása így is meghaladta a 2014. évet, 
hiszen folyó alapáron számítva így is 2453,5 milliárd forintos értéket ért el.  

Ha a jövedelmezőséget nézem – hiszen ez egy alapvető kérdés a szektor 
szempontjából –, az előző évhez képest csökkent. A nettó vállalkozói 
jövedelem 2015-ben meghaladta a 700 milliárd forintot, ugyanakkor viszont 
ha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor a tapasztalatainkat a statisztika is 
tükrözi, hiszen ötéves viszonylatban ezek a nettó vállalkozói jövedelmek közel 
8 százalékkal emelkedtek.  

2015-ben vegyes évet zárt az állattenyésztés, azt gondolom, hogy a tej- 
és a sertéságazatban lévő, európai szintű folyamatok, amelyek itthon is 
éreztették a hatásukat, nagymértékben befolyásolták az állattenyésztés 
folyamatait.  

Fontos, hogy az élelmiszeripar 2015-ben is nagyon jelentőset tudott a 
korábbi teljesítményéhez képest bővülni, lényegében – csak hogy 
megemlítsem – az élelmiszeripar kibocsátása folyó áron 2015-ben 
2833,4 milliárd forint volt, és alapvetően kétszámjegyű növekedést tudott 
elérni az ágazat a külpiacon, a külpiacokon elérni.  

A beruházások szempontjából elmondható, hogy 2015-ben az előző 
évhez képest csökkentek, a gazdálkodók a látott információk alapján 
221,2 milliárd forintot költöttek fejlesztésre. Ha megnézzük ennek az okát, ez 
alapvetően az előző két év magas beruházási hulláma, valamint már a 
várakozás a következő vidékfejlesztési program beruházásainak a 
támogatására, ennek tudható be.  

A mezőgazdaság foglalkoztatása 2015-ben is bővült, a statisztika szerint 
főállásban 203 ezer embernek adott jövedelemszerző tevékenységet, míg az 
élelmiszeriparban, ha csak az előző évhez viszonyítom, egy enyhe 
mérséklődést láthatunk: 2015-ben 140 ezer főt foglalkoztatott az 
élelmiszeripar.  
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A külkereskedelem szempontjából még röviden megemlítem, hogy 
lényegében ugyanúgy a 8 milliárd euró körüli kivitelt produkálta az ágazat, 
ami ’14-hez képest egy enyhe bővülést jelentett. Ugyanakkor viszont látható, 
hogy ezen a 8 milliárd eurós értéken alakult az elmúlt években tartósan a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme.  

A támogatásokról szintén ilyen távirati stílusban azt tudom elmondani, 
hogy 2015-ben 792,3 milliárd forint értékben kerültek kifizetésre támogatások 
a szektor számára. A közvetlen támogatások esetében éltünk az előlegfizetés 
lehetőségével, ez likviditási és finanszírozási szempontból igény volt az ágazat 
részéről, és az elmúlt évek gyakorlatához képest ezt folytattuk. Elkezdett 
érződni a közvetlen támogatások rendszerében alkalmazott termeléshez kötött 
támogatások hatása, hiszen az alapvetően ösztönzi az adott ágazatokban a 
termelést. 200 millió euró, tehát egy nagyságrendileg 60 milliárd forint az, 
ami ebben a formában került kifizetésre.  

2015-ben indult el a „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” 
program, amely lényegében az állattenyésztés számára, az állattenyésztés által 
elérhető támogatási jogcímek keretösszegeinek rendkívül jelentős 
megemelésével igyekezett többletforrást biztosítani az állattenyésztés és más 
munkaigényes ágazatok részére. Azt gondolom, hogy az, hogy a tej- és a 
sertéspiaci krízist viszonylag csekély veszteséggel tudta a magyar 
mezőgazdaság megúszni, az jelentős részben ezeknek az újonnan elindított, 
illetve megemelt keretösszegű támogatásoknak volt köszönhető.  

Összességében azt tudom a bizottság számára mondani, hogy 
összességében egy kedvező év volt 2015, a szántóföldi növények és a 
gyümölcsök tekintetében ez kevéssé mondható el, ott a rendkívüli időjárás 
okozta terméskiesés negatív hatása érezhető volt, ezt némiképpen 
ellensúlyozta a másik oldalon az állattenyésztés, illetve a zöldségtermesztés 
bővülő teljesítménye, illetve az élelmiszeripar említett növekedése. Én azt 
gondolom, hogy összességében tehát a mezőgazdasági termelők, a 
mezőgazdasági gazdálkodók szempontjából az a jövedelembiztonság, amely a 
termelés fenntartásához szükséges, alapvetően biztosított volt.  

Nagyon sok mindenről tudnék még beszélni, de azt gondolom, hogy a 
jelentés tartalmazza mindazt az információt, amely az ágazat szempontjából 
fontos és hasznos, és még egyszer hangsúlyozva, hogy ma, jelen pillanatban 
ennél szélesebb körű, mélyebb, átfogó, összegyűjtött információ az ágazatról 
nem létezik, úgyhogy bízom benne, hogy a bizottság is elfogadásra 
alkalmasnak tartja és ennek, ezeknek a céloknak megfelelőnek tartja. 
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és ha kérdés merül fel, 
természetesen igyekszem válaszolni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok 

részéről? (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót.  

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Évről évre ilyenkor mindig nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy már-már 
régmúltba révedő jelentést kell elfogadnunk, ami abszolút érthető, hiszen 
ahogy elhangzott, valóban rengeteg helyről kell összegyűjteni az 
információkat, és elfogadom, hogy ez egy nagyon alapos jelentés, még akkor 
is, hogyha sok tekintetben nem azokat a mérőszámokat használja, amelyek 
szerintem a legfontosabbak lennének, amikor arról beszélünk, hogy az a 
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rengeteg pénz, amit európai uniós forrásból elköltünk a mezőgazdaságra és a 
vidékfejlesztésre, hogyan hasznosul, nem ugyanaz a nézőpont, de ez nem az 
önök hibája, hanem a mindenkori kormányoké, hogy ilyen „pontozási” vagy 
„értékelési” rendszert és szemléletet alakítottak ki. Összességében tehát a 
jelentés ezen körülményeket figyelembe véve tényleg alapos, és köszönjük, 
nagyon sok hasznos információt tartalmaz.  

Az, hogy ezt nem fogom tudni elfogadni, az pedig ilyen formában nem a 
jelentésnek szól, hanem annak, hogy még mindig ez a szemlélet van jelen, 
hogy azt nézzük, azt tekintjük sikeres évnek a magyar mezőgazdaság, 
agrárium szempontjából, amikor mondjuk a szántóföldi növénytermesztés 
vagy egy-egy szűk elit kezében lévő részágazat sikeresen teljesít. Ehhez képest 
én azt hiszem, hogy akkor lehetne elfogadni, ha azt tudnánk mondani, hogy a 
tágan vett vidék, azaz körülbelül 8 millió ember Magyarországon előrelépett e 
tekintetben, és a vidékfejlesztési, mezőgazdasági források az ő számukra is 
hatékonyan hasznosultak. Kizárólag ennek szól tehát az, hogy nem fogom 
tudni elfogadni ezt a jelentést.  

Bízom benne, hogy ez a szemlélet radikálisan meg fog változni, de 
sajnos a tavalyi évre vonatkozó és már megismert pályázati arányok, amelyek 
azt mutatják, hogy ismét a természeti erőforrásokat javarészt kezükben tartó 
szűk, kormány közeli elit kezében összpontosult, ez nem azt mutatja, hogy 
majd jövőre vagy azután én vagy aki majd itt ül a helyemen, tiszta szívvel el 
tudná fogadni az akkori jelentést. Sem a jogszabályi környezet, sem az állami 
földpolitika, sem a pályázati politika nem változott meg a tekintetben, hogy 
abban bízhatnék, hogy abba az irányba mozdulunk el, amit a felszólalásom 
elején már említettem. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal fogom egy 
tartózkodással elfogadni ezt a jelentést. Köszönöm.  

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

nem jelentkezik.)  
A részletekbe nem beleásva magunkat itt a vita vagy a felvetett 

támogatom, nem támogatom gondolatok mentén az összegzésben mindig azt 
szoktam mondani minden éves beszámolónál, hogy nézzük meg, volt-e az 
egész agrárágazatot megrázó és foglalkoztató tüntetés ebben az időszakban, 
nem volt; nézzük meg, hogy a mezőgazdaság milyen erőt képviselt a 
hozzáadott értékével a GDP-hez, jelentőst, ezt most már stabilan, minden 
évben mondjuk. Na most, ha erre a két, általam feltett kérdésre jó választ 
kapunk, akkor tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a magyar 
mezőgazdaság úgy összességében rendben van, és ezt kell mondanom a 2015. 
évre is, mert ha ez nem így lenne, akkor az előbb feltett kérdéseim egyikére 
valami negatív választ kellene adni, de ez nincs így.  

Természetesen tudunk azokról az egyes szakspecifikus ágazatokról, 
mint például a tejtermelő gazdaságokról, az EU által felszabadított tejkvóta, 
majd a tej árának a bezuhanása következtében nehéz helyzetbe került 
gazdálkodók sorsáról, és tudjuk, hogy volt egy-két látogató tehenünk is itt 
Budapesten, tehát tudunk ezekről a helyzetekről – és még mondhatnék egy-
két ilyen szegmensterületet –, de összességében a magyar mezőgazdaság 
sorsa, irányítása vélekedésünk szerint rendben van, és ezt tükrözi ez a 
beszámoló is.  

Egyébként valahol 2010 környékén ezt is tűzte ki az akkor új ciklusát 
kezdő kormány, hogy a mezőgazdaságot próbáljuk meg stabilizálni, és 
próbáljuk meg a GDP-hez hozzáadott értékben egy jelentős ágazatnak 
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betudni. Nagyjából ezen az úton haladunk, egy-két aprósággal még adósok 
vagyunk, például a természeti erőknek való kitettség és ennek csökkentése is 
egy kitűzött célunk. Ebből az egyik felé elég komoly lépést teszünk most, úgy 
tudom, ebben a 2017. évben, ez a jégvédelmi rendszer országos kiépítése, és 
van még egy, amelyet én szoktam, én is szoktam feszegetni, ha megtehetem, 
az pedig a vízzel való gazdálkodásunk kérdése, itt nem látom, hogy mindent 
megtettünk volna. A vízgazdálkodásunknak két sarkalatos pontja van: amikor 
van víz, meg amikor nincs víz. Amikor van víz, akkor baj van, akkor 
menekítjük a vizet, belvíz, árvíz, s a többi, amikor meg nincs víz, akkor 
mindenki öntözni szeretne, de az infrastruktúránk erre nem képes – pedig ezt 
a két szélsőséget a természeti adottságunknál fogva érdemileg lehetne kezelni 
véleményem szerint, nem kis ráfordítás árán, ezt azért tegyük hozzá, sőt az EU 
újabb irányelvei inkább már a vízkivétel visszaszorítására tesz javaslatot, 
nagyon komoly, szinte büntető jellegű vízkivételi díjakat ír elő az egyes 
tagországok számára. Én ezt meg is értem ott, ahol vízhiányban szenvednek az 
országok, de mi egyelőre vízbőségben szenvedünk, már ha az éves kibocsátást, 
határon túli kibocsátást és a beérkező vízmennyiséget nézem, hogy ebben 
pluszosok vagyunk, tehát többet bocsátunk ki, mint amennyi beérkezik 
hozzánk, és mégsem használjuk fel véleményem szerint kellő hatékonysággal 
ezt a vízmennyiséget. Ez egy rendkívül összetett és nagy feladat lenne az egész 
agrárirányítás és a Belügyminisztériumhoz tartozó vízgazdálkodási rendszer 
összehangolásával.  

Visszakanyarodva: mivel az előbb általam említett és mérceként 
szolgáló két kritériumnak ez a 2015. évi beszámoló is megfelel, támogatni 
szeretnénk majd az elfogadásakor.  

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

Muszáj lesz röviden reagálnom a két kritériummal kapcsolatban. Ezt már 
tavaly is elmondta az elnök úr, és ez pont két olyan kritérium, amely nagyon 
nem kellene hogy fontos legyen, amikor erről a jelentésről beszélünk. Annak, 
hogy nincsenek tüntetések, inkább politikai okai vannak… 

 
ELNÖK: Akkor azt köszönjük szépen.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, semmint az, hogy 

meg lennének elégedve a szakma képviselői, hiszen mondjuk a legnagyobb, 
korábban legnagyobb érdekvédelmi szervezetük, a MAGOSZ vezetői itt ülnek 
az önök padsoraiban a parlamentben, innentől kezdve elég nehéz lenne 
elképzelni, hogy most megint a MAGOSZ áll majd az élére egy 
tüntetéssorozatnak. Ez az egyik fele, ugyanez igaz egyébként az 
Agrárkamarára is, amely még mondjuk ha nem is tüntetéssel, de 
képviselhetné a gazdák érdekeit. A másik pedig, hogy félnek ma ezek az 
emberek, egy ilyen országot építettek ki. (Pócs János közbeszól.) Nemzeti 
érzelmű, keresztény emberként nagyon rossz kimondanom, hogy egy olyan 
országban élünk ma, amely a szociálliberális kormányokhoz képest is 
komolyabb retorziókkal fenyegeti azt, aki a rendszerrel szemben fogalmazza 
meg a véleményét. Én tehát azt nem egy előrelépésnek tekinteném, hogy a 
gazdák akkor sem mennek tüntetni, amikor tömegesen kapom a jelzéseket, 
hogy már gázolajra sincs pénzük, mert nem kapták meg a kifizetéseket időben, 
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de ez nem a 2015. évről szóló jelentéshez tartozik, csak ha már az elnök úr így 
belement.  

A GDP pedig pont egy olyan mérőszám, amely teljesen alkalmatlan 
arra, hogy a vidéki Magyarország helyzetét mérjük. Arra valóban alkalmas, 
ahogy elmondtam, hogy az ágazatban érdekelt néhány multinacionális vállalat 
és az önök által vagy elődjeik által (Pócs János közbeszól.) feltőkésített elit 
miként teljesít, például a Pócs képviselőtársam által említett úriemberek is, 
úgyhogy ezért mondom, hogy ez teljesen alkalmatlan. És örülök, hogy az 
öntözéssel kapcsolatos hiányosságokban pedig maximálisan egyetértünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt azért egy-két mondatot vissza kell hogy 

utasítsak. Amikor a szakmaiság átcsap politikába, az, úgy látom, a 2018. évi 
várható választásokhoz közeledve egyre sűrűbben előfordul itt a 
bizottságunkban. Általában három évet egész jól szoktunk szakmai szinten 
beszélgetni, aztán úgy az utolsó 12, 11 és 10 hónapnál már nincs érdemi 
szakmai beszélgetés, csak politikai vád, mint amit Sallai R. Benedek elkezdett 
a múltkori indítványával, én mondtam is, hogy valószínűleg egy 
kormányprogramot pedzegetnek – én ezt kellő aforizmával mondtam, hogy: 
LMP és kormányprogram, nem tudom, hogy ezt milyen eséllyel lehet majd 
komolyan venni. Na, de visszatérve, azt visszautasítom, hogy félnek az 
emberek, hogy ez általános, és hogy ilyen országban élnénk. Én egyelőre nem 
ezt látom. Bármilyen hangulati, politikai közvélemény-kutatási vagy egyéb 
jelentéseket olvasgatok, nem állítom, hogy nincsenek olyan személyek – és 
sajnálom, hogy már a Jobbik is errefelé sodródik –, főleg a balliberális 
értékrendet osztók körében, akik ezt a képet szeretnék felfesteni 
Magyarországról, de ez egyelőre nem igazolódik vissza semmilyen tárgyiasult 
formában. Ezt a vitát nem szeretném itt lefolytatni egy 2015-ös agrárgazdasági 
beszámoló tekintetében, de mivel ez a mondat elhangzott, ezért vagyok 
kénytelen ezt visszautasítani. 

Arra nézve, hogy a gazdáknak – hogy is mondta? – gázolajra sincs már 
pénzük, itt megint óvatos lennék. Egyrészt valóban, az MVH jogi értelemben 
való megszűnése és az államkincstárba való beintegrálása következtében 
magunk is látunk olyan időszakot, amikor ha visszatekintek egy vagy két évvel 
ezelőttre, akkor erre az időre már megérkezett a második része a jogosnak ítélt 
földalapú vagy egyéb, állatok után járó támogatásnak, mert az első részét elég 
jelentős összegben megkapták már a gazdálkodók. És lehet, hogy én más 
helyzetben vagyok azokkal a gazdálkodókkal, és magam is ilyen vagyok, aki 
gazdálkodom, de azért, hogy gázolajra nincs pénzük, az, gondolom, ilyen 
költői túlzás – szoktak ilyeneket tenni a költők is, ők maguk is tudják, hogy 
nem igaz, csak a helyzet súlyosságát szeretnék kifejezni, ezt hívjuk költői 
túlzásnak. Én most ennek értékelem képviselőtársamnak ezt a jelzését is, mert 
akkor ezek szerint ha most végignézünk az országban, az összes traktor bent 
áll a fészerben, de én nem ezt látom, hanem hogy működnek – nem 
elhanyagolva valóban azt a kérdést, hogy esetlegesen ilyenkor már előrébb 
tartottak a kifizetések.  

Én tennék egy javaslatot arra, hogy minekutána az államkincstárnál 
kinevezésre került a kifizetésekért felelős igazgató asszony, hívjuk meg ide a 
bizottsági ülésre, és tartson egy tájékoztatást, akár összehasonlító adatsorral 
is, hogy melyik fő kifizetési típusoknál tulajdonképpen hol is tartanak most, a 
klasszikus nagy földalapú támogatás, az állategységre vonatkozó támogatások, 
az erdőtelepítési támogatások, amelyek minden évben jelentős össztömegeket 
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szoktak képviselni, tehát tartson egy tájékoztató beszámolót, minekutána a 
kinevezés megtörtént, azóta még hivatalos formában nem találkoztunk vele, 
mi, a szakbizottság ezt talán megkérdezhetjük. Erre teszek tehát javaslatot, 
mielőtt belemennénk ebbe a gázolajra sincs már pénz című vitába, és akkor 
utána értékeljük majd, hogy az igazgató asszony hogy látja ezt, illetve hogy 
milyen ütemezést vetít előre a következő időszakra.  

Jakab István képviselőtársam felszólalásra jelentkezett. A formalitási 
szabályokat betartva először megkérdezem a bizottsághoz tartozó 
képviselőtársaimat, hogy egyetértünk-e azzal, hogy képviselőként 
bekapcsolódjon a vitába Jakab István. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Igen. Megadom a szót Jakab Istvánnak.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Csupán 

a megszólíttatás miatt kértem szót, és megkövetem az államtitkár urat, hogy 
nem kifejezetten a beszámolóhoz szólok hozzá. Elhangzik a parlamentben, 
elhangzik bizottsági ülésen a MAGOSZ minősítése. Képviselő úr, két dologra 
hívnám fel a szíves figyelmét. Egy: az elmúlt öt évben hogyan alakult az egyéni 
családi gazdaságok által használt földterület, hogyan alakult a családi 
gazdaságok által elért adózás utáni jövedelem, és hogyan alakult a családi 
gazdaságoknak a hitelállománya, ami, hozzáteszem, a növekedési 
hitelprogram is számítható. Nos, ha ezeket megnézi, akkor, azt gondolom, 
egyértelmű, hogy a MAGOSZ miért van az Országgyűlésben, miért dolgozik, és 
miért nem az utakon van. Amikor kellett, ott voltunk, amikor pedig dolgozni 
kell, akkor dolgozunk, képviselő úr. Köszönöm szépen, és a magam részéről 
ezt lezártnak is tekintem. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, 

hogy a hangulatkeltés mellett, amit képviselőtársunk akart kelteni, nem lehet 
szó nélkül elmenni, és mindenekelőtt a magam részéről is szeretném 
tisztelettel megköszönni az államtitkár úrnak azt a beszámolóját, ami 
szigorúan szakmai és tényeken alapul. Úgy gondolom, hogy ezzel azért nehéz 
vitatkozni, ha bárki bármilyen szinten is jártas a mezőgazdaságban, és a 
gazdákkal találkozik.  

Elég éles volt az a megfogalmazás a képviselő úr részéről, hogy a 
gazdáknak gázolajra sincs pénze. Én a múlt héten egy rendezvény miatt több 
integrátorral találkoztam, és, képviselő úr, az integrátorok azt mondták, hogy 
az előző évek gyakorlatához képest az integrátorok abból a szempontból el 
vannak lehetetlenülve, hogy a gazdák nem kérik a vetőmag-támogatást, nem 
kérik az üzemanyag-támogatást, hanem mennek, és cashben fizetnek a 
műtrágyától a vetőmagig, az üzemanyagig mindent. Én tehát azt szeretném 
kérni, hogy ha ilyen hangulatkeltésre akar hagyatkozni, akkor legalább a 
töredékében valami olyan indokot keressen, aminek alapja is van – ennek 
egyáltalán nincs.  

Egy dolognak van alapja: hogy a gazdák félnek, attól félnek, hogy 
nehogy a Jobbik kezébe kerüljön a mezőgazdaság, mert akkor nekik biztos 
hogy végük van. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Pont ez a probléma, ezzel kezdtem, hogy nem ugyanazokról beszélgetünk, 
amikor gazdákról meg vidékről beszélgetünk. Úgy sosem fogjuk ezt a témát 
lezárni és egyetérteni, amíg például a családi gazdaságokról szóló törvény nem 
kerül a parlament elé, és nem tudunk abban megegyezni, hogy amikor a 
Fidesz beszél a családi gazdaságokról, akkor kikről beszélünk, 15-20 ezer 
emberről. Én örülök, hogy jól megy nekik, és Jakab alelnök úrnak is mondom, 
hogy gratulálok nekik, és további sok sikert kívánok, nem velük van a 
problémánk, a magoszos nagygazdákkal, hanem azzal van problémánk, hogy 
ez nem mezőgazdaság, hanem iparinyersanyag-termelés, és hogy ebből a 
néhány tízezres körből jó lenne végre kikerülni, főleg ha ennyi százmilliárd 
forint nagyságrendet költünk most már az európai uniós csatlakozásunktól 
számítva a magyar vidékre és mezőgazdaságra állítólag, akkor jó lenne, ha 
ebből a vidék sokkal nagyobb szelete is részesülne, és nyertese lehetne ennek. 
Nem kell messzebbre mennünk, meg kell nézni, hogy Ausztriában hogyan néz 
ki a vidéki területek és a város közötti különbség, meg meg lehet nézni, hogy 
Magyarországon ez a szakadék nemhogy csökkenne, hanem inkább 
folyamatosan nő. Én erről beszéltem, és örülök, hogy annak a néhány ezer 
magoszos nagygazdának ennyire jól megy, csak jó lenne, ha végre másoknak is 
jutna.  

 
ELNÖK: Feldman Zsoltnak adok szót a viszonválaszra.  

Dr. Feldman Zsolt reflexiói 

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően szakmai síkon 
maradva javaslom a jelentés 12. fejezetének az átolvasását, tanulmányozását 
valamennyi képviselő számára, amely lényegében ezekben a jövedelmi, 
bevételi, hitelképességi ügyekben, azt gondolom, objektív információt 
tartalmaz, nemcsak szántóföldi növénytermesztés, hanem ágazati bontás 
tekintetében is, a szőlőtermelők, a gyümölcstermelők vagy az állattartó 
gazdálkodók jövedelmi helyzetének alakulását is tekintve. Ezzel kapcsolatban 
tehát azt gondolom, ebben minden részletesen benne van a jövedelmezőség 
szempontjából, és a gazdálkodók szempontjából a jövedelemtermelő képesség 
és a jövedelmezőség a legfontosabb.  

Ez a jelentés ezeket a jövedelmezési adatokat nem öt, nem 10 ezer, 
hanem 180 ezer gazdálkodó adatai alapján tartalmazza, és – kilépve kicsit 
2015-ből – mindenképpen fontos arról is megemlékeznünk, hogy 2016-ban, 
ha a nettó vállalkozói jövedelmet nézzük, akkor bizony 2015-höz képest egy 
közel 20 százalékos növekmény volt ezen a területen. Tehát ha a 2017. évi 
gazdálkodási évre való ráfordulást nézzük, akkor 2016 eredményei és 
jövedelmezősége mindenképpen megalapozta a mostani biztonságos 
gazdálkodási év megkezdését.  

Úgyhogy én köszönöm szépen azokat a szakmai megszólalásokat, 
amelyek elhangzottak, és ezzel kapcsolatban, a jövedelmezőségre vonatkozó 
információkra való figyelemfelhívással szerettem volna lényegében reflektálni 
az elhangzottakra. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy 
ki az, aki elfogadja az imént vitatott B/13320. számú beszámoló jelentést. Aki 
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igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztos hogy többség. Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett bizottságunk elfogadta a 
beszámolót.  

Mind a két beszámolóról, annak elfogadásáról tájékoztatni fogjuk a 
házelnök urat, valamint a beszámoló benyújtóját is.  

A 3. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

4. napirendi pont: egyebek. Itt csak annyit szeretnék jelezni, hogy 
várhatóan az úgynevezett B hét április 11-ei napján, kedden, 10 órakor 
szeretnénk ülést tartani, akkor javaslok majd ülést tartani, ahol napirendre 
kerülhet az imént tárgysorozatba vett önálló indítvány a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, illetve arra a napra 
javaslom akkor meghívni az igazgató asszonyt, a kifizetésért felelős 
államkincstár területén belül felelős igazgató asszonyt. (Magyar Zoltán: Az 
erdőtörvényről tudunk valamit? Az erdőtörvényről tudunk-e valamit?) Az 
erdőtörvény két héttel ezelőtt nem került olyan állapotba, hogy benyújtásra 
kerüljön, de erre a hétre azt jósolták, hogy benyújtásra kerülhet, tehát itt… (Az 
elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Már benyújtásra került, a legfrissebb 
hír, hogy benyújtásra került. Akkor a jövő héten a tárgyalása is lesz.  

Az egyebekben van-e még valakinek kérdése? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Akkor az egyebeket is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 25 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


