
 

Ikt. sz.: MGB/19-5/2017. 

MGB-11/2017. sz. ülés 
(MGB-58/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2017. szeptember 26-án, kedden, 13 óra 04 perckor 

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet II. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



 2

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatása
 5 

Lázár János bevezetője 5 

Tájékoztatók 6 
Kis Miklós Zsolt 6 
Lázár János 9 
Vitályos Eszter 10 
Lázár János 12 
Dr. Kovács Zoltán 14 
Lázár János 15 

Hozzászólások, kérdések 18 

Válaszok 27 
Lázár János 27 
Kis Miklós Zsolt 33 
Dr. Kondra Laura 38 

Egyebek 39 

Az ülés berekesztése 40 

 



 3

Napirendi javaslat  

 
1. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatása (Az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. tv. 41. §-a alapján)  
 

2. A lakosság egészséges élelmiszerellátását és ennek egyik feltételeként a 
talajok termőképességének helyreállítását célzó talajmegújító 
mezőgazdasági gyakorlat bevezetésének feladatairól szóló határozati 
javaslat (H/16142. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott  
 
Győrffy Balázs (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók  
 
Lázár János miniszter (Miniszterelnökség)  
Kis Miklós Zsolt államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Kovács Zoltán államtitkár (Miniszterelnökség)  
Vitályos Eszter államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Kondra Laura elnökhelyettes (Magyar Államkincstár)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat 
segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik 
bizottságunk nyílt ülését, és természetesen köszöntöm a mai aktuális 
napirendi pontunkhoz megérkezett Lázár János miniszter urat és az őt segítő 
államtitkár, helyettes államtitkár kollégákat. Mielőtt az érdemi napirendi 
pontra rátérnénk, a napirendtervezetről nyitom meg a vitát. Két napirendi 
pontot javasoltunk, a miniszter úr meghallgatása mellett Sallai R. Benedek 
indítványa tárgysorozatba vételének a megtárgyalását is, azonban Sallai R. 
Benedek benyújtóként jelezte, hogy kérné a napirendről való levételét ennek 
az indítványnak, tehát ennyiben javaslatot teszek a napirend módosítására. 
Kérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendhez. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor először arról 
szavazunk, hogy az indítványtevő kérésének megfelelően a 2. napirendi pontot 
levesszük-e a napirendről. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek után aki az így módosított napirenddel 
egyetért, az szintén kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén egyhangú.  

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 
meghallgatása 

Így egy érdemi napirendi pontunk maradt: Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter soron következő éves meghallgatása. 
Megadom a szót a miniszter úrnak.  

Lázár János bevezetője 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm 
szépen. Igen tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a 
lehetőséget, hogy a bizottság a mai napon meghallgat a Miniszterelnökség 
tevékenységi körébe eső mezőgazdasági, vidékfejlesztési jellegű témákat 
illetően. Itt kollégáimmal együtt elsősorban arra készültem, hogy a 
vidékfejlesztési ügyekről egy rövid áttekintést adunk, ha az elnök úr ezt 
engedi, és arra is készültünk, hogy az agráriummal kapcsolatos bürokratikus 
kérdések áttekintésére is sort tudunk keríteni. Ezért örülök annak, hogy a 
Miniszterelnökség közigazgatási ügyekért, tehát a területi közigazgatásért 
felelős államtitkára, illetve az Államkincstár is képviselteti magát a mai 
összejövetelen, hiszen a vidékfejlesztési forrásoknak és az 
agrártámogatásoknak a bonyolítása részben a Miniszterelnökség, részben a 
Nemzetgazdasági Minisztérium feladatkörébe és hatáskörébe esik, Vitályos 
Eszter kolléganőm pedig azért jött, hogy amennyiben szükséges, akkor az 
élelmiszeripart érintő és nem a vidékfejlesztési soron lévő, más 
mezőgazdasági típusú támogatásokról is adjon egy áttekintést. Készek 
vagyunk tehát arra, hogy a Miniszterelnökségnél lévő agrártámogatásokról, 
illetve az agrárbürokrácia kérdéseiről részletes tájékoztatást adjunk az elmúlt 
évet illetően a bizottság számára.  

Elnök úr, ha megengedi, akkor azt kezdeményezem, hogy először Kis 
Miklós államtitkár úr adjon egy rövid áttekintést, összefoglalót arról, hogy az 
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elmúlt egy esztendőben mi történt, utána Kovács Zoltán államtitkár úr is kész 
arra, hogy az MVH átalakításával kapcsolatban egy rövid vázlatot adjon 
önöknek, és utána válaszolunk a kérdéseikre.  

 
ELNÖK: Igen, rendben, természetesen a miniszter úr dönti el, hogy 

milyen formában tájékoztat… 
 
LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Komoly 

bizottság elé nem mertem egyedül jönni (Derültség.), egy egész hadsereg 
kísért el. 

 
ELNÖK: De mondjuk azt, hogy segítő kollégák (Közbeszólások.), és 

akkor mindenki érti, hogy kik ők. És elnézést kérek Kondra Laurától, hadd 
köszöntsem őt is mint a Magyar Államkincstár elnökhelyettesét (Lázár János: 
Ő a legfontosabb!), aki a kifizetésekért felelős ez ügyben, őt nem 
köszöntöttem külön, és ezért elnézést kérek.  

Akkor legyen így, és én kérem a miniszter urat, hogy majd ő szólítsa 
meg azokat a kollégáit, államtitkárokat, akik az egyes témákat előadják. Akkor 
Kis Miklós úrnak adok szót. Köszönöm.  

Tájékoztatók 

Kis Miklós Zsolt 

KIS MIKLÓS ZSOLT, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Igyekszem rövid lenni. Legutoljára 2017 júniusában volt lehetőségünk a 
bizottság előtt a Vidékfejlesztési Programról számot adni, azóta rengeteg 
dolgot, feladatot végeztünk el. Egyrészt az egyik legfontosabb feladatunk volt a 
kifizető ügynökség – korábbi nevén: MVH – átalakítása, amely nemcsak 
kifizetésekkel foglalkozik, hanem azt is fontos tudni, hogy a Vidékfejlesztési 
Program végrehajtásában is egy nagyon fontos feladatot látott el és lát el a mai 
napig, mind az Államkincstár, mind pedig a megyei kormányhivatalok, hiszen 
a kifizetéseken túlmenően közbenső szervezeti feladatokat is ellátnak a 
napokban is. 2017. január 1-jétől immáron az új felállásban végzi a munkáját a 
Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatalok, ennek megfelelően ez az 
átalakítás lezajlott.  

Az akkreditációról csak egy nagyon rövid gondolatot: 2017. október 15-
éig kellett lefolytatni a végleges akkreditációját a hivatalnak, január 1-je óta 
egy feltételes akkreditációval működik. Jelentem: az Európai Bizottság 
részéről, illetve a felügyelő szervek részéről ez az akkreditáció is pozitív 
elbírálásban részesült, és zökkenőmentesen, kisebb megállapításokkal, 
intézkedési tervekkel lezajlott, és 2017. október 15-étől immáron véglegesített, 
akkreditált kifizető ügynökségként működik majd az MVH utódszervezete, a 
Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatalok. 

A Vidékfejlesztési Program végrehajtásáról. Júniusban találkoztunk 
utoljára, akkor még azt tudtam önöknek elmondani, hogy az 1300 milliárd 
forint sorsa akkor körülbelül hogyan állt. Ennek az információit magam elé 
szedtem, akkor, júniusban mintegy 480 milliárd forintnyi 
kötelezettségvállalás volt, azaz ebből az 1300 milliárd forintból ennyinek a 
sorsa dőlt el júniusban. Ez azóta mintegy 300 milliárd forinttal emelkedett, 
hiszen a mai napon már azt tudjuk mondani, hogy mintegy 774 milliárd 
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forintnak a sorsa dőlt el, ez egyébként a teljes keretnek a 60 százaléka. Azt is 
meg kell jegyeznem, hogy vannak olyan bizonyos részei a Vidékfejlesztési 
Programnak, amelyeket nem lehet az adott évnél hamarabb 
kötelezettségvállalni, ez elég jelentős összeg, hiszen több mint 100 milliárd 
forint, és hogyha az elméleti számokhoz nézzük ezt, akkor gyakorlatilag a 
jelenlegi kötelezettségvállalásnak a 65 százalékánál tartunk.  

Folyamatosak voltak a nyár folyamán a pályázatokhoz kapcsolódó 
döntéshozatalok, ezek közül néhányat emelnék ki. Az élelmiszeriparhoz 
köthetően, ahol is a mezőgazdasági vállalkozások és az élelmiszeripari mikro-, 
illetve kisvállalkozások pályázhattak, egy nagyon komoly, több mint 
90 milliárd forintos döntést sikerült eddig hozni, és még vannak folyamatban 
lévő ügyek. Ez azt is jelenti, hogy legalább 180-200 milliárd forintnyi olyan 
beruházás fog megvalósulni a következő két évben, amely a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar számára nagyon meghatározó lesz – és ebben még nincs 
benne az az összeg, amit majd a GINOP folyamán sikerül a pályázók részére, 
élelmiszeripari középvállalkozók részére biztosítani, a nagyvállatok pedig 
szintén egy külön forrásból részesültek.  

Ezen túlmenően a települési önkormányzatok kapcsán mintegy 
25 milliárd forinttal eddig több mint 800 települést tudtunk támogatásban 
részesíteni.  

A kertészeti ágazat számára is az első szakaszban benyújtott kérelmek – 
amelyek összességében a kertészeti pályázatnak mintegy a felét fedezték – 
kapcsán is döntéseket hoztunk mind a gombaházak, mind a hűtőházak, mind 
a fóliaházak, ültetvénytelepítés esetében, ezeknek az összege is meghaladja 
összességében eddig legalábbis a 25 milliárd forintot, és ezt körülbelül még 
nyugodtan meg lehet majd duplázni, hiszen a következő szakaszban beadott 
kérelmeket is folyamatosan bíráljuk.  

A kertészeten túlmenően az állattenyésztéshez kapcsolódó pályázatok 
értékelését is megkezdtük, egészen pontosan eddig a sertéstartáshoz köthető 
fejlesztéseknél tudtuk megtenni, ez mintegy szintén 25 milliárd forintos 
kötelezettségvállalást jelent. Fontos tudni, hogy kevesebb volt a keretünk, de 
minden olyan beruházási típusú támogatásnál, ahol óriási volt az érdeklődés, 
akár két-háromszoros, ott megpróbáltunk egyrészt a Vidékfejlesztési Program 
módosításával forrásokat biztosítani, másrészt pedig más pályázatokon fel 
nem használt forrásokat is átcsoportosítani, és ennek megfelelően a 
beruházási típusú pályázatainkhoz tudunk többletforrást biztosítani. Ezért is 
tudtunk például a sertéstartótelepek 20 milliárdos pályázatán összességében 
25 milliárd forint döntést meghozni eddig. És ez igaz lesz az összes 
állattartótelephez köthető pályázatainknál is, tehát oda is 
programmódosítással, pénzügyitábla-módosítással forrásokat biztosítunk.  

Sok olyan kisebb jelentőségű pályázatunk volt év közben, amely nem 
beruházási jellegű, de ezek közül kiemelném azért az agrár-
környezetgazdálkodási programnak a második szakaszát, ahol is a 40 milliárd 
forintos kerethez képest szintén egy megemelt összegű, mintegy 67 milliárd 
forintnyi döntést sikerült meghozni, és ezzel gyakorlatilag a kérelmezők 
jelentős része, több mint 90 százaléka támogatásra jogosult. 

Ami még várható az idei évben, az a következő lista – ha szabad így 
fogalmaznom –: a szarvasmarhatartáshoz köthető pályázatok végéhez értünk, 
és azt még a héten fel fogjuk terjeszteni döntéshozatalra. A baromfi- és a juh-, 
kecskeágazat, illetve a többi, állattenyésztésbe nem besorolt ágazatba nem 
besorolt pályázatok esetében is úgy tervezzük, hogy október hónap folyamán a 
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döntések meg tudnak végre születni. Ezen túlmenően ami még jelenleg 
folyamatban van, és szintén nagyon nagy volt iránta az érdeklődés, az a 
terménytárolós pályázatunk, ahol a fele már értékelve van, a másik fele még 
értékelés alatt van. Itt is körülbelül egy hónap múlva lesz végleges eredmény 
az összes beadott kérelem esetében. A borászati pályázataink esetében is azt 
látjuk – most került egyébként kiosztásra az értékelők számára –, hogy ezt a 
folyamatot október hónapban ők meg tudják tenni, tehát értékelni tudják, és 
legkésőbb november hónapban itt is, a borászatok esetében is döntés születik. 
Ezek a pályázatok tehát, mind az 521 kérelem értékelés alatt van már.  

Ezen túlmenően ami még talán érdeklődésre tarthat számot, az a 
kertészetigép-beszerzésünk, ahol egy nagyon jelentős darabszámú kérelemről, 
több mint 4 ezer kérelemről beszélhetünk. Ezt éppen a mai nap kezdték el 
kiosztani az értékelőknek. Meg kell jegyezni, hogy körülbelül 350 fő az, aki 
aktívan tud közreműködni az értékelési munkában, ami egy magasabb szám, 
mint ami egyébként a korábbi években volt, de azért el kell mondani, hogy 
könnyen kiszámolható, hogy egy ilyen 4200-as kérelemszámnál minden 
értékelő legalább 10-15 pályázatot fog majd kapni, tehát ez egy nagyon nagy 
darabszám.  

Ezen túlmenően még ami biztos hogy az idei évben az ősz folyamán 
értékelésre kerül, az a fiatal gazdák támogatása, az úgynevezett 
kisdiverzifikációs támogatásunk, tehát az összes, úgynevezett népszerűnek 
tűnő pályázat esetében döntéseket fogunk az idei esztendőben hozni. 

Igyekszem rövid lenni, de még néhány gondolat a projektértékelésről. 
Egy megváltozott rendszert működtetünk, most már nem a megyei 
kormányhivatalok, hanem egy pályázatértékelő stáb az, amely az értékeléseket 
végzi – nagy az átfedés egyébként a korábbi kollégák között, tehát legalább 70-
80 százalékban ugyanazok értékelnek, de más értékelési metódus és 
szabályozatok alapján.  

Amit még fontosnak tartok kiemelni – és ezzel zárnám is a 
gondolataimat, hiszen biztos rengeteg kérdés lesz –, hogy lesznek-e még új 
pályázatok. Igen, lesznek, hiszen folyamatosan figyeljük a pályázatokra 
beérkező igényeket és azokat a lehetőségeket, amelyeket az Európai Unió 
megteremtett, és például igaz, hogy 2017. március 31-én mi minden pályázatot 
megjelentettünk, de például a borszőlő-telepítésre egy megváltozott európai 
uniós jogszabály most már lehetőséget ad, és egyeztetve a szakmai 
szervezetekkel, megváltoztatva az egyik pályázatunkat, a borszőlő-telepítésre 
is meg fog jelenni még az ősz folyamán egy olyan pályázatunk, hogy azok a 
szőlősgazdák, akiknek már van szőlőtelepítési engedélyük, forráshoz fognak 
tudni még jutni.  

Ezen túlmenően van egy olyan témakör a Vidékfejlesztési Programon 
belül, ahol a beérkezett igények ellenére energiahatékonyságra viszonylag 
kevesen pályáztak, egy 5B fókuszterületnek nevezett energiahatékonysági 
csomagra, amelyről mi azt látjuk, hogy vannak még maradványpénzek, és 
ezeknek a maradványpénzeknek az ismételt meghirdetésére fog sor kerülni 
még az ősz folyamán. Ezek már nem új pályázatok, hanem már korábban is 
meghirdetettek, de viszonylag alacsony érdeklődés mellett kihelyezett 
forrásokról van szó.  

Nagyon röviden, dióhéjban én ennyit mondanék, megköszönöm a 
lehetőséget, és hogyha kérdésük lesz, akkor természetesen válaszolok rá. 
Köszönöm szépen.  
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Lázár János 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Tisztelt Elnök 
Úr! Ha megengedi, akkor Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkár kolléga adna egy kitekintést arra vonatkozóan, hogy az egész 
vidékfejlesztési kassza az EU-s kasszán belül hogyan áll. Ismeretes, a bizottság 
előtt sokszor kitárgyaltuk már, és jól meg is vitattuk, hogy egy teljesen új 
Vidékfejlesztési Programot kellett Kis Miklós államtitkár úrnak és csapatának 
részben előkészítenie, részben pedig az Európai Bizottsággal jóváhagyatnia. 
Az összes operatív program és az összes, mintegy 9 ezer milliárdos EU-s 
kasszán belül ennek az 1300 milliárdnak a felhasználását hagyta legutóbb jóvá 
az Európai Bizottság, ezért ezek a programok nem az elmúlt hét évben, csak az 
elmúlt két évben kerültek jóváhagyásra és lebonyolításra. Ami eredményt 
tehát itt látnak, az két évnek az eredménye, hiszen a kormányzati szerkezetben 
beállt változást is alapvetően egy filozófiai megközelítésbeli változás 
eredményezte.  

Azért került a vidékfejlesztés témaköre és a fejlesztési kassza a 
Földművelésügyi Minisztériumtól a Miniszterelnökséghez, mert a 
miniszterelnöknek és a kormánynak az volt az álláspontja, hogy ez nemcsak 
egy agrárpolitikai intézkedés, hanem ez egy a társadalom átalakításával, 
támogatásával kapcsolatos intézkedéscsomag is. Arra gondolok, hogy ezek az 
összegek, amelyek azért nem túlzott nagyságrendűek, mégsem kevesek, de 
nem is túl sokak, érdemben képesek befolyásolni egy-egy vidéki közösségnek a 
sorsát, és a vidékfejlesztés ügye önmagában nemcsak agrárfejlesztési, 
agrártámogatási vagy agráripari kérdés, hanem alapvetően társadalmi kérdés 
is, kiemelt figyelmet, kiemelt eljárást érdemel, és újra kellett írni a teljes 
programot, hiszen ennek a programnak a fókuszában a kis- és közepes 
vállalkozások vannak mintegy 80 százalékban, és 20 százalékban vannak a 
nagyok a fókuszban.  

De azt is szeretném elmondani, hogy azokat a kritikákat is mérlegeltük, 
amelyek ebben a bizottságban hangzottak el, hogy Magyarország 
agrárproduktivitását és agrártermelését, illetve annak a hatékonyságát 
nagymértékben határozzák meg nagyüzemi vállalkozások. Én azt gondolom, 
hogy a bizottság tapasztalhatta és tanúsíthatja, hogy az államtitkárság 
korrektül járt el, példának okáért az AKG ügyét említeném. Mint ismeretes, 
eredendően 18 188 pályázó volt AKG-ra, és nyilvánvaló, hogy először a 
80 százalékos szempontot kell figyelembe venni, ami azt jelentette, hogy a kis- 
és közepes vállalkozások pályázatait kellett előnyben részesíteni – ez egy 
vállalt társadalompolitikai cél –, úgy, hogy a transzparenciának és az EU-s 
követelményeknek megfeleljen. Ennek jegyében először 9721 pályázat került 
győztesként kihirdetésre, amelyek között döntően kicsik voltak, és nagyok 
nem, ez 204 milliárd forintot jelentett, ami agrártámogatás, és utána a teljes 
kasszán belül átcsoportosítottunk még 68 milliárd forintot, amivel további 
mintegy 4 ezer, többségében társas vagy nagyobb vállalkozást tudtunk 
támogatásban részesíteni.  

Azt gondolom, hogy ha valaki követte az elmúlt év agrártámogatási 
eseményeit, az láthatta, hogy az AKG-támogatásokról való döntéssorozat a 
végére, úgy gondolom, társadalmi támogatással és konszenzussal zárulhatott, 
a kormány figyelemmel volt nemcsak a társadalmi, hanem a gazdasági, 
versenyképességi szabályokra is. Először is tehát azt kérem, hogy amikor 
értékelik majd a vidékfejlesztési kasszának a helyzetét, akkor azt kell lássák, 
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hogy 50 százalék fejlesztés, 50 százalék földalapú támogatás vagy felhasználó 
alapú támogatás, és az 50 százalék fejlesztés lebonyolításához pedig csupán 
két év állt rendelkezésre, és az eredmény ennek függvényében értékelhető 
vagy értékelendő.  

Minden pályázat ki van írva. Arra a kérdésre, hogy lesznek-e újabb 
pályázatok, garanciát jelent, hogy a kormánynak van egy költségvetés-politikai 
döntése, ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló több mint 9 ezer milliárd 
forintot 10 százalékkal lehet túlvállalni. Ez részben garantálja az elmaradó 
projektek helyére más projektek belépését, illetve hétéves szinten ezt a 
költségvetési kockázatot tudjuk vállalni. Ez azt jelenti, hogy az 1300 milliárdos 
kassza 130 milliárd forinttal túlvállalható, ez az a mozgástér, amin belül az 
államtitkár kollégának és a vidékfejlesztési ágazatnak van lehetősége források 
allokálására. A kolléganő pedig arról adna egy tájékoztatást, hogy az egész 
hogyan áll, mármint a vidékfejlesztés az európai uniós támogatási rendszeren 
belül, illetve azért voltak nagyon komoly intézményi változások a legutóbbi 
találkozásunk óta, az egyik ilyen volt a pályázatértékelői rendszernek az 
átalakítása.  

Én jól bírom és nagyra értékelem a kritikákat az európai uniós források 
működtetésével kapcsolatban, ami Magyarországon kevés, az Brüsszelnek sok, 
de azt a megjegyzést mindenféleképpen szeretném megtenni, hogy itt egy 
olyan pályázatértékelői rendszer működött 2007 és ’14 között, amely a 
pályázatértékelést magánvállalkozásokra kiszervezte. Nem az állami 
tisztviselők és nem az állami apparátus tagjai értékelték a vidékfejlesztési 
pályázatokat, hanem vállalkozások értékelték, és ezért aztán nehéz volna 
tisztán látni abban, hogy a pályázatíró kiválasztása és a pályázatértékelői világ 
mennyiben folyt össze. De azt gondolom, hogy miután kis ország vagyunk, és 
mindenkinek van legalább egy közös ismerőse, az életszerűen működött, hogy 
a pályázat írója és a pályázat leendő értékelője nem föltétlenül egybeesett, de 
hogy ismerték egymást és találkoztak már az életük folyamán, az egészen 
biztos. Ezért a kormány úgy döntött, elsősorban gazdaságbiztonsági 
szempontokat is figyelembe véve, hogy ezt az egészet megszünteti, és csak 
állami tisztviselők értékelhetnek európai uniós pályázatot. Minden állami 
tisztviselőnek, amikor ide beregisztrál, többletmunka-vállalási kötelezettsége 
van, amit megfizetünk pályázatonként, tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy a 
korábban az MVH-nál, az FM-ben vagy a vidékfejlesztési államtitkárságon 
dolgozó kollégák ugyan többletjuttatásért munkaidőn túl pályázatokat is 
értékelnek, egy hosszú, a kolléganő által ismertetett kontrollon és képzésen 
kell átesniük, és ezen kívül teljes nemzetbiztonsági ellenőrzést vállalnak, tehát 
attól a pillanattól, hogy ők megkapják azt a pályázatot értékelésre többen, 
ráadásul elektronikus formában és teljesen átlátható, követhető módon, 
ebben az esetben ők azt vállalják, hogy teljes nemzetbiztonsági kontroll alatt 
állnak, ami, úgy gondolom, a pályázatok objektív értékelésének ez fontos 
kritériuma. Ezért van az, hogy a pályázatok értékelésével kapcsolatban az 
elmúlt egy esztendőben a lassúságot kivéve az eredményesség tisztességét 
illetően kevés kritikát láttam vagy hallottam.  

(Vitályos Eszternek:) Parancsoljon! 

Vitályos Eszter 

VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkára: Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel üdvözlöm a 
Mezőgazdasági bizottság tagjait! Ahogyan már elhangzott, a Vidékfejlesztési 
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Program keretéből, ami közel 1300 milliárd forint, 68 meghirdetett felhívással 
készültünk a ’14-20-as időszakban, ezek közül 35 már lezárásra került. A 
pályázatoknak, a meghirdetett pályázatoknak az együttes keretösszege 
1300 milliárd forint, vagyis a VP teljes kerete. A lezárt pályázatok összege 
969 milliárd forint, vagyis a teljes keret háromnegyede. Jelenleg 33 felhívás 
nyitott 345 milliárd forintos keretösszeggel, a teljes keret mintegy negyedével. 
A VP keretéből a determinációkkal együtt ez idáig 774 milliárd forintot, azaz 
több mint 60 százalékot már kötelezettségvállalásba tett az irányító hatóság. A 
kifizetések nagysága meghaladta a 150 milliárd forintot. Én azt gondolom, 
hogy a kifizetések összege és volumene is nagyban fog attól nőni, hogy a 
projektértékelések befejeződnek a VP-s konstrukciók tekintetében, illetve én 
úgy látom, hogy a többi pályázathoz képest viszonylag jól haladnak az 
értékelők. Körülbelül két-három hét az, ami a projektértékeléssel, a szakmai 
pontozásos értékeléssel megy el.  

A vidékfejlesztési források viszonylag magas arányban beruházási 
projekteket tartalmaznak, több mint 50 százalékuk beruházásra lett 
elkülönítve, ez így 665 milliárd forint, ebből 214 milliárd forint lett már 
kötelezettségvállalás alá véve. A normatív jellegű támogatások, amelyek 
terület- vagy állatlétszám-alapú kifizetéseket takarnak, a teljes VP-keret 
44 százalékát teszik ki, ebből 317 milliárd forint ötéves, míg 57 milliárd forint 
több mint ötéves kötelezettségvállalású. A normatív támogatásoknak 
egyébként már a 85,5 százaléka kötelezettségvállalással rendelkezik. A 
pályázati felhívásokról egyébként elmondható, és ez most nemcsak a VP-
sekre, hanem az összesre elmondható, hogy sokszoros túljelentkezés jellemzi 
őket. A VP esetében is ami elsősorban megtörténik az értékelés során, az első 
lépés a jogosultsági követelmények ellenőrzése, ezt követően kerülnek át az 
egyes projektek a szakmai, tartalmi értékelésre az értékelőkhöz.  

A beruházás jellegű kérelmek tartalmi részének elbírálása az, ami az új 
állami projektértékelői rendszer keretében történik. Ahogy a miniszter úr is 
említette, az állami projektértékelői rendszernek része lehet bárki, aki 
rendelkezik egy úgynevezett elsődleges állami jogviszonnyal, tehát lehet akár 
minisztériumi alkalmazott, akár minisztériumi háttérintézmény, illetve állami 
gazdasági társaság dolgozója, és felvételt kér tulajdonképpen ebbe a 
regisztrációs rendszerbe. Itt mi csak annyit nézünk – teljesen objektív 
feltételeket nézünk –, hogy rendelkezik-e a meghatározott szakmai 
tapasztalattal, büntetlen előéletű-e, illetve megfelelő végzettséggel 
rendelkezik-e az illető, és utána felvételt nyer ebbe az adatbázisba. Most több 
mint 2800 kollégával dolgozunk így együtt, és egyébként az összes irányító 
hatóság, amely projektértékelést végeztet ezzel az új rendszerrel, folyamatosan 
minőségbiztosítja is az értékelők munkáját, tehát egyrészt átnéznek minden 
egyes pályázatot, amelyet az értékelők lezárnak, másrészt pedig visszajelzést is 
adnak a projektértékelői főosztálynak is, amely egyébként kisorsolja az 
értékelőket az egyes projektekhez, hogy korábban milyen munkát végzett az 
illető kolléga.  

Minden egyes projekteket egymástól függetlenül két kolléga értékel 
(Lázár János: Sorsolással.), sorsolással kerülnek kiválasztásra – a 
rendszerünket egyébként az Európai Bizottság is akkreditálta már 
tulajdonképpen –, és egy úgynevezett randomgenerátor választja ki a 
kollégákat, tehát egy számítógépes, informatikai rendszer mondja meg, hogy 
melyik kolléga melyik projekttel kapcsolatos munkát fogja elvégezni. Ez úgy 
néz ki, hogy vannak különböző szakterületek, a kollégák ezekbe a 
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szakterületekbe jelentkeznek, ebből állítunk össze tulajdonképpen kosarakat, 
és ez az elektronikus felület ezekhez a kollégákhoz rendeli hozzá a projekteket.  

A rendszer jelenlegi státusza, ami a VP-t illeti. Eddig jogosultsági 
döntéssel rendelkező projekt 7185 darab került át, ami sztenderd típusú 
kérelem, és ebből 6653 darab kérelemnek a tartalmi értékelése kezdődött el, a 
fennmaradó kérelmek értékeléséhez pedig folyamatosan sorsoljuk hozzá az 
értékelőket. Itt azért vannak lemaradásaink, mert egész egyszerűen vannak 
olyan speciális szaktudást igénylő területek, ahol nem rendelkezünk elég 
értékelővel vagy nem jelentkezett be még elég kolléga, de miután folyamatos a 
jelentkezés, nem zártuk le, ezért még a napokban is, az elmúlt másfél hétben 
több mint 200-an jelentkeztek új értékelőnek. A 6653 elkezdett értékelésből 
eddig 2541 darab kérelem értékelését zárta le az irányító hatóság, illetve ezen 
felül van 3194 darab olyan projekt, amelynek az eredményeit már beküldték 
az értékelők, és jelenleg az irányító hatóság éppen minőségbiztosítja ezeket a 
projekteket. Hogyha kíváncsiak rá, akkor majd a kérdések keretében szívesen 
elmondom, hogy az egyes pályázati konstrukciók tekintetében hogyan áll az 
értékelés, de ezzel most nem rabolnám az időt.  

Még néhány gondolatot engedjenek meg, kérem, az Államkincstár 
kifizető ügynökségi feladatai kapcsán, hogy elmondjam mint az illetékes 
hatóságot üzemeltető minisztériumi terület, hogy ez hogyan is áll. A nyáron, 
júniusban volt egy több mint egyhetes látogatása az Európai Bizottságnak, 
amikor is a Magyar Államkincstárat, az összes minisztériumot, ahova 
feladatok tartoznak, illetve a Pest Megyei Kormányhivatalt ellenőrizték abból 
a célból, hogy meggyőződjenek róla, hogy az új kifizető ügynökség teljesíti az 
akkreditációs kritériumokat. Ez egy nagyon komoly egyhetes ellenőrzés volt, 
hétfő reggeltől egészen péntek délutánig tartott, helyszíni ellenőrzéseket 
tartottak, helyszíni interjúkat készítettek kollégákkal, illetve a területek 
különböző vezetőivel, és június 16-án, pénteken tartottak egy záró 
értekezletet, ahol elmondták a bizottsági ellenőrök, hogy nem tapasztaltak 
olyan körülményt, amely a teljes körű akkreditáció megszerzését akadályozná.  

Ezzel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy mint illetékes 
hatóság mi is úgy látjuk, hogy nincsenek olyan akadályok, amelyek a teljes 
körű akkreditáció megadását veszélyeztetnék, és jó hír, hogy az ISO-minősítés 
is átadásra kerül majd a héten Dancsó elnök úr számára, úgyhogy ezzel, én azt 
gondolom, a legnagyobb veszélyeztető akadály is elhárult az Államkincstár 
teljes körű akkreditációja elől. Köszönöm szépen.  

Lázár János  

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Bizottság! Mielőtt Kovács Zoltánnak átadnám a szót, annyit 
szeretnék elmondani, hogy itt egy jelentős feladat- és hatáskör-átrendezésre 
került sor, ami a bürokráciacsökkentésből került levezetésre. A 
bürokráciacsökkentéssel kapcsolatban az agráriumot, az agrártevékenységet 
érintő bürokrácia csökkentésének érdekében is tettünk lépéseket, 2016-ig 
összesen 257 darab jogszabály módosítását ejtettük meg, de önmagában a 
bürokratikus intézményrendszerhez is hozzá kellett nyúlni. Ebben a 
nyilvánosság előtt nyílt tervezés jegyében zajlott egy nagy vita, ami arra 
vonatkozott, hogy mi legyen a háttérintézmények, köztük a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal, az MVH sorsa. Na most, itt, mint ismeretes, nem 
egyeztek a különböző szempontok, vagy nehezen lehetett összefésülni azokat. 
Azt tudom a bizottságnak jelenteni, hogy az előzetes pesszimista állásponttal 
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szemben a realista gondolkodásmód volt, ami győzedelmeskedett, mert a 
magyar állam többre képes, mint amit sokan föltételeznek róla. Lényegében az 
MVH-nak az átalakítását, szétválasztását és egybeolvasztását a 
kormányhivatalokkal és az Államkincstárral zökkenőmentesen, 
problémamentesen és professzionálisan tudta megoldani mind az 
Államkincstár, mind a kormányhivatali struktúra.  

Ez, úgy ítélem meg, az Európai Bizottság számára is egy megnyugtató 
megoldás volt. Mint ismeretes, mindenki arra hivatkozott a nap végén, hogy 
ezt az Európai Bizottság úgysem fogja engedélyezni, én a munkám során csak 
azt hallgattam az elmúlt hét évben, hogy mi az, amit az Európai Bizottság nem 
enged a Paksi Atomerőműtől kezdve az MVH-ig, ez végső soron sokak 
számára egy jó visszavonulási vagy ilyen mentsvárpálya. Az Európai Bizottság 
megfelelő garanciákat kapott arra, hogy az Európai Unióból érkező pénzek 
fölhasználása kontrollált formában, rendezetten zajlik, ezt az idén nyáron 
vissza is igazolták, a KPMG-vel való közös munka eredményeképpen az 
Államkincstár minden akkreditációt teljesíteni tudott. Ez nem azt jelenti, hogy 
ilyen volumenű pénznél, ilyen volumenű kifizetésnél és ennyi ügynél ne 
lennének problémák vagy nehézségek, ez elsősorban abból áll, hogy a Magyar 
Államkincstárnak nem az volt először a feladata az elmúlt 30 évet nézve, mint 
ami most rá vár. 

A kormánynak van egy világos döntése, az pedig az, hogy a politikai 
döntési szint a minisztériumokban van, a jogszabály-előkészítés, a 
szabályozáspolitikai irány, a szakpolitikai irány kijelölése, ezeknek a 
döntéseknek a végrehajtása azonban kvázi ügynökségként működő 
közigazgatási szervezetekhez kerül. Magyarországon az a kormány célja, hogy 
most és a következő időben az Államkincstár fizessen ki egy helyről mindent. 
Aki valamennyire érti a költségvetési gazdálkodást, az pontosan tudja, hogy a 
költségvetési gazdálkodás likviditása szempontjából ez milyen óriási előnnyel 
jár, ráadásul ha informatikailag ez az iszonyatos mennyiségű adat, feladat és 
tömeg megoldható, akkor ez egy nagy rálátást, ellenőrzöttséget és komoly 
lehetőséget tart magában az államháztartás szigorú gazdálkodása és a pontos 
és precíz gazdálkodás szempontjából is. Én tehát úgy ítélem meg, hogy helyes 
törekvés az, hogyha az Államkincstár lesz mindennek a kifizetője 
Magyarországon előbb vagy utóbb. Most sikerült megvalósítani, hogy az agrár 
típusú kifizetések is odakerüljenek.  

A másik dolog, hogy a kormány döntése értelmében 197 járásba és a 
fővároson kívül 19 kormányhivatalba, 19 plusz 1 kormányhivatalba szervezte 
az országot, a területi közigazgatás megszervezésre, stabilizálásra és 
megerősítésre került. Ez azt jelenti, hogy az első fokon eljáró állami területi 
közigazgatási szervezet és hatóság a járás, másodfokon pedig a 
kormányhivatal jár el. Ez így van földművelési ügyekben, agrárkérdésekben is, 
és meggyőződésem szerint ez a dolgoknak a normális rendje. A 
kormányhivatalok átalakítása is helyesen történt, és meggyőződésem szerint a 
kormányhivatalba való MVH-integrálás is a célt szolgálja, és a működést 
egységesítette. Így egy világos, egyértelmű végrehajtási struktúra van megyei 
szinten ma már minden kérdéskörben. Amikor a háttérintézményeket számba 
vesszük, akkor döntő részben sikerült azok megszüntetése, és nem kérdés, 
hogy ezen az úton kell tovább járni. Csak azért hárítottuk el, a 
Miniszterelnökség, a kormányhivatalokba további feladatok beintegrálását, 
mert a feladatok stabilizálása volt az elsődleges cél a 2017. esztendőben, de 
úgy ítélem meg, hogy hosszú távon tartható a kormányzat szempontjából az, 
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akár ’18 utánra nézve, hogy a területen végrehajtandó összes állami feladat 
megyei szinten a kormányhivatalban és járási szinten legyen meghatározva. 
Ráadásul úgy tűnik, ahogy a politikai vitákat elnéztem, hogy ez a politikai 
pártok számára, a kormány vagy a kisebbség szempontjából, tehát a többség 
vagy a kisebbség tekintetében, teljesen függetlenül a politikaipárt-helyzettől 
is, egy akceptálható területi struktúra. Ezt jól kell üzemeltetni, ez a 
kormányhivatal-vezetőknek a dolga, azt sem mondom, hogy ez könnyű átállás 
volt, hiszen vezetői szintek szűntek meg, alakultak át, ugyanakkor egy 30, 
illetve 50 százalékos béremelés következett be az agrár-közigazgatásban 
dolgozó munkatársak számára 2016 nyara és 2017 januárja között. Az 
átalakítás kockázatos volt, nem volt zökkenőmentes, de a kormányzat végre 
tudta hajtani.  

Röviden, néhány percben erről önöknek Kovács államtitkár úr tud 
áttekintést adni, és utána még néhány olyan témát szeretnék szóba hozni 
nagyon röviden, amely a Miniszterelnökséghez tartozik és az önök munkáját 
érinti. Zoltán, parancsolj! 

Dr. Kovács Zoltán 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért 
felelős államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Érdeklődők! 
A miniszter úr jobbára elvette a kenyeremet (Lázár János közbeszól.) – nem 
is adott, azt mondja (Derültség.) – a témát illetően. Gyakorlatilag a 
szervezetrendszer átalakításáról már beszélt, a stratégiai szabályozás az 
EMVA tekintetében a Miniszterelnökségnél van, a Földművelésügyi 
Minisztérium pedig az EMGA, ez a csúcsa a jogalkotásnak ilyen módon. A 
kifizető ügynökség a Magyar Államkincstár, a területi illetékes szervek pedig a 
kormányhivatalok. Az irányító hatóság a Miniszterelnökségen Kis Miklós 
Zsolték, az illetékes hatóság pedig Vitályos Eszternél található. A jogorvoslati 
rendszer az EMVA-ban szintén a Miniszterelnökségnél van, az EMGA-t 
illetően pedig a Földművelésügyi Minisztériumnál. Így áll össze az egész 
szerkezete ennek a rendszernek a korábbihoz képest.  

A miniszter úr szólt a bürokráciacsökkentésről, hogy hány jogszabályt 
alakítottunk át, illetve dereguláltunk. Az agrárigazgatásban is jó néhány 
eljárást átalakítottunk az engedélyezési eljárásból bejelentéskötelessé, tehát 
nem kell végigvinni, az anyagi jogszabályoknak meg kell felelni, de nem kell 
végigvinni a teljes engedélyezési eljárást a tevékenység megkezdése előtt, 
hanem el lehet kezdeni a tevékenységet. Az állami rezsicsökkentés 
vonatkozásában pedig több díjat, illetéket mentessé tettünk a befizetés alól, 
tehát ebben is előreléptünk.  

Vitályos Eszter államtitkár kollégám már szólt az akkreditációról, az 
ISO-kérdésekről. A kormányhivatalok gyakorlatilag a rendszer elején vannak, 
amikor az ellenőrzéseket végzik, majd a végén, a második körben a tartalmi 
ellenőrzésre kerül sor ezeknél a szervezeteknél. Annyit javítottunk a 
lehetőségeken, hogy az ellenőrzések vonatkozásában nemcsak kifejezetten 
azokat vontuk be, hanem bejelentkeztek a kormányhivatali rendszerből, akik 
agrárvégzettségűek, értenek ehhez a szakmához; a bevonásukra nem került 
sor, mert enélkül is tudta vinni a korábbi szervezetrendszer a feladatokat, de 
ha a nagy hullámokban érkező különböző pályázati elbírálások és értékelések 
megkívánják, akkor őket is be tudjuk vetni ebbe a munkába.  

Azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a gerincét, a vázát 
elmondtam, nyilván ha van kérdés, akkor válaszolunk.  
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Lázár János 

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Nos, annyit 
szeretnék összegezve elmondani, hogy 2016-ban 184 100 ügyfél részére 
összesen, minden jogcímet figyelembe véve 640 milliárd forint került 
kifizetésre. Ez jól mutatja az agrárium támogatottságát is a kormányzati 
struktúrán belül, mármint hogy milyen forrásokat csoportosítunk oda. Ha 
nemzetközi összehasonlítást vizsgálok, akkor a figyelmükbe ajánlanám azt a 
tanulmányt, amelyet a KPMG-vel és a GKI-vel készítettünk a 2007 és ’13 
közötti agrárforrások hasznosulását illetően. Itt azért a hatékonyságot illetően 
komoly kérdések merülnek föl.  

A tanulmányaink és a fölméréseink és a kutatásaink egyértelműen 
bizonyítják azt, hogy az agráriumban megtörtént 2007 és ’13 közötti 
kifizetések jövedelemkompenzáló és jövedelemnövelő kifizetések voltak, és 
kisebb részben beruházást ösztönző kifizetések voltak. Mit jelent ez? Ez 
magyarul azt jelenti, hogy 2007 és ’13 között a gazdaságban a világválság 
miatt, vagy a gazdasági szerkezetben, vagy a verseny következtében 
elszenvedett veszteségeket kompenzálta az Európai Unióból érkező 
támogatás, és kisebb mértékben a beruházásokat szolgálta. Ez azt jelenti – 
csak előrevetítem –, hogy részben ezen próbáltunk változtatni, amikor 
50 százalék lett a vidékfejlesztésen belül a beruházási célú kifizetés, részben 
ezen próbáltunk segíteni, amikor degresszivitást vezettünk be a földalapú 
típusú támogatásoknál. Azt remélem, hogy a 2014-20-as ciklusban, a ’13-20-
as ciklusban több pénz jut fejlesztésre, és a jövedelemkompenzálás kisebb 
feladat lesz. De azt világosan kell látni, hogy nemzetközi összehasonlításban, 
akár csak Közép-Európa vonatkozásában a magyar agráriumnak 
versenyképességi problémái vannak, amelyeket az EU-s kifizetések 
felhasználásának a rendje világosan dokumentál, a beruházások aránya ebben 
a szektorban kevesebb volt, mint más nemzetgazdasági szektorban. Ez 
várhatóan ebben a ciklusban – mármint EU-s ciklusban – érdemben változik, 
de alapvetően azért ezt a tendenciát érzékelnie kell mindenkinek.  

Ezt azért vetítem előre, mert nyilván számos kritikát kaptunk, a 
kormányzatban dolgozó fideszesek, hogy vajon helyes-e, hogy egyébként a 
vidékfejlesztéshez tartozó témakörök – vízügyi ágazat, vidékfejlesztés mint 
téma, élelmiszeripari fejlesztés – a Földművelésügyi Minisztériumtól 
elkülönült az elmúlt kormányzati időszakban, amit most már lassan lezárunk. 
Valóban, a mezőgazdaság termelékenységéből is levezethető, de a vidék 
általános állapotából is levezethető, hogy ez milyen erősségű és milyen típusú 
kormányzati struktúrát érdemel. Én azt gondolom, hogy ha a Fidesz a 
választóktól bizalmat kap 2018-ban, akkor egy agrárkamarai választás után a 
mezőgazdasági szövetségesekkel, az agráriumban érdekelt parlamenti 
képviselők széles körű összefogásával arra kell törekedni, hogy a feladatok 
újraintegrálásra kerüljenek – ez az én javaslatom vagy ez az én tapasztalatom 
hét és fél év után –, mert a vidék általában egy olyan kérdés, amely azért 
sokunkat foglalkoztat. 

Itt egy ellentmondásos társadalmi jelenségre hívnám fel a figyelmet, 
amivel szerintem érdemes kezdeni valamit, illetve muszáj kezdeni valamit. 
Miközben nemzetgazdasági szinten a jövedelemviszonyok vitathatatlanul soha 
nem látott mértékben növekednek az elmúlt 30 év összehasonlító adataihoz 
képest – tehát reálgazdasági szinten egy 10 százalékos keresetnövekedés van, 
ez látszik a fogyasztásban és látszik a keresmények növekedésében, a 73 ezer 
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forintos minimálbérről jövőre 138 ezer forintos minimálbér lesz, 200 ezer 
forintos bruttó átlagkeresetből 300 ezer forintos átlagkereset lett néhány év 
alatt, ezek egyértelmű pozitív üzenetek mindenki számára –, az éremnek a 
másik oldalán vannak olyan falvak szociológiai kutatások szerint a 3200-3300 
magyar településből, a lakosság 40 százaléka 2 ezer fő alatti településen lakik, 
és vannak olyan települések, ahol az, hogy a dolgok jól mennek, nehezen 
fogadtatható el egy olyan nyugdíjas emberrel vagy egy olyan idős emberrel, 
aki azt tapasztalja, hogy magán és a rokonain vagy a szomszéd asszonyán 
kívül már senki nem lakik az utcában, mert kiürülnek ezek a települések. Ugye 
van egy állítás, hogy 800 kistelepülésnek a következő 30-40 évben a teljes 
elnéptelenedéssel kell szembenéznie, vannak ilyen mélységű szociológiai 
kutatások. Én azt vetem föl, hogy itt nemcsak agráriumról, agráriparról, 
hanem a vidék helymegtartó képességéről, élhetőségéről is szó van, és hogyha 
ez nincs összekapcsolva, mármint az oktatás, a közlekedés, az egészségügy, a 
vidékfejlesztés, ennek az önkormányzati lába, a 2 ezer fő alatti, polgármesteri 
hivatallal nem rendelkező önkormányzatoknak a világa, ha nincs egy egységes 
fejlesztési koncepcióba összerakva, úgy, mint ahogy a „Modern városok” 
program egyébként össze van rakva megyei jogú városi szinten, akkor ezeken 
a településeken azzal kell számolnunk, hogy az elvándorlás továbbra is 
fönnmarad, egyre csökken az ezeken a településeken élő lakosok száma a 
gazdasági kilátások és a gazdasági megélhetés vagy a helyben való megtartó 
képesség csökkenése miatt. Ez nyilvánvalóan csak egy dilemma, korántsem 
biztos, hogy a dilemma minket, fideszeseket fog illetni, ezt majd a választók 
eldöntik, nyilván akik akkor döntenek, azoknak ezt a hét és fél év vagy az 
elmúlt két-három év kormányzati tapasztalatainak a függvényében érdemes 
megfontolni. Természetesen nagyon komoly érvek szólnak amellett is, hogy 
milyen struktúrában működött eddig a kormányzat.  

Nagyon röviden néhány ügyről, amely előttünk fekszik, és az idei évnek 
slágertémája. Lezártuk a földértékesítéseket, 30 ezer ember vásárolt 200 ezer 
hektárnyi földet 270 milliárd forint értékben, a vételár befizetésre került a 
magyar költségvetésnek. Én úgy gondolom, hogy ez is cáfolja a pesszimistákat, 
mert 30 ezer emberre, azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy 
politikailag elfogult vagy valamelyik politikai párthoz kötődő agráriusok 
lennének. Ezek szerint a magyar föld megvásárlására volt igény, hiszen a 
30 ezer vevő erről szól, és ráadásul hogyha átlagárat számolok, akkor a 
magyar állam piaci ár fölött értékesítette az egyébként korábban, 30 éven 
keresztül nem használt, hanem bérbe adott földterületeket; nem 
nagyüzemeknek adja most bérbe a magyar állam, hanem kis- és közepes 
gazdaságok számára értékesítette. Ezeket az árveréseket a kormányhivatalok 
bonyolították.  

Szeretném azt elmondani, hogy száz alatt van, a 30 ezer értékesítésből 
száz alatt van azon ügyek száma, ahol bírósági eljárásokat kellett lefolytatni, és 
nem az árverések szabályszerűsége, hanem az elővásárlási jog miatti vita 
okán, de egyébként minimális azon ügyek száma, amelyek a végére nem 
rendeződtek. Az árveréseket pedig semmiféle támadás, mármint jogi támadás 
vagy jogi kritika nem érhette, tehát ezek transzparens, nyilvános és abszolút 
legitim körülmények között zajlottak.  

A másik nagy kérdés a kötelezettségszegési ügyek, ami szintén a 
Miniszterelnökséghez tartozik. Itt, mint ismeretes, egy óriási csata előtt 
állunk, az Európai Bizottság a Bírósághoz fordult a magyar földforgalmi 
törvény miatt. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bíróságon vagy még ebben a 
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parlamenti ciklusban, legkésőbb a jövő évi parlamenti ciklus első felében, 
tehát én úgy gondolom, hogy a jövő évben mindenképpen döntés fog születni 
azzal kapcsolatban, hogy a magyar földforgalmi szabályozás az Európai Unió 
szabályainak megfelel vagy sem, és itt a kilátások, az Európai Bizottság 
támadó álláspontja miatt a kilátások nem sok jóval biztatnak bennünket. 
Azzal kell szembesülnünk, hogy az Európai Bizottság azt akarja elérni, hogy 
részvénytársaságok Magyarországon korlátlanul földet vásárolhassanak. Úgy 
gondolom, széles körű összefogásra, pártokon átívelő összefogásra van 
szükség annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni azt a kialakított rendszert, 
amely kizárja gazdasági társaságok földszerzését, és a földszerzés előtt 
egyébként objektív, 300 hektáros, immár 30 éve 300 hektáros határt állít. 
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az Európai Bizottság mind a kettőt 
támadja, tehát az Európai Bizottság azt mondja, hogy liberalizálni kell a 
magyar földpiacot, Brüsszel álláspontja az, hogy bárki, gazdasági társaság 
Európából vagy bárhonnan, amely Európában működik, vásárolhasson földet 
korlátozás, tehát 300 hektáros földbirtokhatár nélkül.  

Úgy gondolom, hogy ez aggasztó a magyar földbirtokviszonyok jövőjét 
illetően. Magyarországon 2 millió 700 ezer földtulajdonos van jelen 
pillanatban, és döntő többségüknek 10 hektár alatti földtulajdona van, amit 
gazdasági szereplőknek ad bérbe. Az előbb említettem, hogy a 
2 millió 700 ezer földtulajdonoshoz képest van 181 ezer alany, aki valamilyen 
agrártámogatást kap, a földalapú támogatásban 130 ezer földalapú támogatott 
van, tehát valahol 130 és 180 ezer között van az élethivatásszerűen 
agrártevékenységet folytató szervezetek vagy személyek száma, és van 
2,7 millió földtulajdonos. Tehát az a vita, ami eddig az agrárium szervezése 
körül zajlott, semmi ahhoz képest, ami a magyar földtulajdon megvédése okán 
előttünk áll. 

Szeretném azt megjegyezni, hogy az Európai Bizottság költségvetési 
vitája a következő, 2020 utáni időszakra lényegében elkezdődött, pozíciós 
papírok láttak napvilágot. A közös agrárpolitika miatt a Magyarországot egyik 
leginkább érintő kérdés az agrárkassza kérdése. Ha azt figyelembe vesszük, 
hogy Magyarországon 2007 és ’13 és bizonyos mértékben ’14 és ’20 között is a 
mezőgazdasági szereplők, a vidék, az agrárszereplők jövedelemkiegészítését 
szolgálták az Európai Unióból visszakapott pénzek, akkor számunkra 
egyáltalán nem közömbös, hogy ez a közös agrárkassza hogyan alakul át, 
megmarad, átalakul, milyen támogatási típusok és milyen rendszer lesz.  

Itt is úgy gondolom, hogy nagy összefogásra és professzionális 
érdekképviseletre van szükség Brüsszelben. Nem titok, hogy zajlanak előzetes 
tagállami egyeztetések. Magyarországot kevésbé érinti, vagy kevésbé van 
napirenden az agrárkassza sorsa, mint a kohéziós ügyek kérdése, azt most 
nem hoznám ide, de az agrárium finanszírozását illetően is várhatóak 
átalakulások, hiszen ne felejtsék el, hogy a Brexitnek az az egyik 
következménye, hogy az egyik, az agráriumban leginkább érintett ország, 
amely ebben a tételben leginkább a szövetségünk volt, kikerül az Európai Unió 
tagjai közül, ezért meggyőződésem szerint itt is az előbbieknél vagy a korábbi 
időszakhoz képest egy nagyobb csatára és vitára kell fölkészülni, és általában 
nem jellemző a magyar agrárium jelenlegi szerkezetére, hogy innovatív, 
kreatív vagy az új megoldások iránt nyitott volna. Tehát lesz egy nagy 
költségvetési vita, a ’18. év második felében kerül elő a költségvetés végső 
tervezete. A brit kilépés mínusz 100 milliárdot jelent az Európai Unió 
költségvetésében éves szinten, illetve a hétéves ciklusban, ez azt jelenti, hogy 
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mindenféleképpen kevesebb pénz lesz – az a kérdés, hogy mire és milyen 
mértékben.  

Szeretném azt is elmondani, hogy az idén, mint tudják, agrárkamarai 
választások lesznek. Ez a kormány számára nyilván fontos, hiszen a 
legfontosabb agrárpartnernél egy teljes megújulás és tisztújítás lesz az év 
novemberében, illetve decemberében. Azt reméljük, hogy teljesen törvényes 
keretek között, rendezett formában zajlik az agrárkamarai tisztújítás, és 
miután az Agrárkamarának fontos szerepe van az agrárium szervezésében és 
életében, ezért ez a kormány számára nem közömbös.  

Azt is szeretném elmondani, hogy a Miniszterelnökség a 
tulajdonosijog-gyakorlója a mezőhegyesi mintagazdaságnak, illetve 
ménesbirtoknak, ami egy pilotprojektünk, és tudomásom szerint Farkas 
Sándor kormánybiztos meghívta a Mezőgazdasági bizottság tagjait néhány hét 
múlva Mezőhegyesre, hogy az eddigi munkánkról és terveinkről áttekintést 
adjunk önöknek. Nagyon fontosnak tartanám, hogy a Mezőgazdasági 
bizottság és azok a parlamenti képviselők, akik agrárkérdésekkel foglalkoznak, 
lássák ennek a nagyüzemnek a sorsát és történetét, a rendszerváltás utóbbi 
néhány évtizedének története jól visszaköszön benne.  

Biztató hírekről tudok jelentést tenni: megtörtént a cégnek a teljes 
átvilágítása hazai és nemzetközi agrár-, illetve közgazdasági szakértők 
bevonásával is, és rendezett körülmények között, mintegy 10 milliárd forintos 
rendkívüli állami támogatásból zajlik az egész cégnek a restrukturálása, hogy 
valóban mintagazdaság, oktatási-képzési központ legyen. Ez a legnagyobb 
munkaadó Mezőhegyesen, a térség szempontjából kulcsjelentőségű, szerintem 
nagyon bölcs döntést hozott a parlament, hogy egy Mezőhegyes-törvénnyel ezt 
a céget újra létrehozta, az állami földterületet állami érdekkörben tartotta, ez a 
9 ezer hektár lehet a legjobb magyar mezőgazdasági vállalkozás tíz éven belül. 
Úgy gondolom, hogy az ottani személyi föltételek és az ottani társadalmi 
föltételek és agrárgazdálkodási föltételek ehhez adottak.  

Nem szeretném, hogyha a gazdasági miniszter, a költségvetésért felelős 
miniszter komolyan venné, amit most mondok, de könnyen előállhat az a 
helyzet, hogy a fejlesztési támogatásokon túl ez a cég lényegében profitot 
termel már az első gazdasági évben is, amióta az állam gazdálkodik – ez 
erősen megkérdőjelezi annak a koncepciónak a létjogosultságát, amely ezt a 
céget eladta, kiszervezte, kifosztotta és szétlopta. Tehát most, hogy állami 
kézben van, és nincs szétlopva, most profitot termel, amíg magánkézben volt, 
és kilopták belőle, ami benne volt, addig pedig csak veszteséget és romokat 
hagyott maga után. Ugye ahhoz különleges képesség kell, hogy 9 ezer hektár 
40 aranykoronás földön valaki veszteséggel termeljen, az egy olyan speciális 
agráradottság, ami, úgy gondolom, ebben a körben nevetség tárgya. És akkor 
nem beszéltünk még a társadalmi felelősségvállalás körébe tartozó dolgokról, 
amit erre a cégre rá lehet tenni, mint középfokú oktatás, egyetemi képzés 
gyakorlati helye, s a többi, s a többi. 

Ezek azok a témák, amelyekkel foglalkozott a Miniszterelnökség, illetve 
a vidékfejlesztési államtitkársága a területi közigazgatás munkatársaival 
együtt. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt megadom a szót az első 
jelentkezőnek, aki Harangozó Gábor alelnök úr, hadd jegyezzem meg: 
miniszter úr, az európai uniós, bírósági eljárással kapcsolatban, a földforgalmi 
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törvénnyel kapcsolatban mi is eléggé belemélyedtünk, többször vitatkoztunk 
róla, de ott önmagában az, hogy eljárás van, az egy folyamat, de ennek a 
megelőző része az volt, hogy kizárólag az újonnan csatlakozó országoknál 
kezdeményeztek eljárást a meghozott földforgalmi törvényeikkel 
kapcsolatban. Ez alól Lengyelország azért kivétel, mert ők még hozzánk képest 
is több haladékot kaptak arra, hogy kötelezően megnyissák a 
termőföldpiacukat az EU-s államok állampolgárai előtt, tartok tőle, hogy ők is 
hasonló helyzetbe fognak majd kerülni, mint mi. És az egyes pontok, 
amelyekben az EU támad bennünket, azok olyan elemek, amelyeket egyébként 
más nyugat-európai országok jelenleg is használnak. Magyarul: hogyha a 
nyugat-európai, régi tagországoknál – akkor így mondanám: régi 
tagországoknál – is vizsgálatot rendelt volna el az EU az ott használatos 
földforgalmi törvénnyel kapcsolatosan, akkor szembesülniük kellett volna 
azzal, hogy más, régi tagországok is használnak olyan elemeket a földforgalmi 
törvényben, mint amelyeket mi is átvettünk. Ezért van egy külön meccs – ha 
szabad így fogalmazni –, hogy tisztességes-e az az eljárás az EU részéről, hogy 
csak az új tagországok földforgalmi törvényeit állította egyelőre pellengérre, és 
aztán hogy azon belül majd mit talál jónak és rossznak, az egy külön bírósági 
vita témája.  

Nem győzőm megkövetni Kondra Laura elnökhelyettes asszonyt. 
Először is szeretném megköszönni, a bizottság tagjai és jómagam is többször 
tapasztaltuk, hogy a hozzánk képviselőkhöz, hozzám mint a Mezőgazdasági 
bizottság elnökéhez érkezett gazdálkodói kérdésekkel, problémákkal 
kapcsolatosan igen rövid idő alatt nagyon korrekt és rendszerint a 
gazdálkodókat segítő megoldást sikerült eddig találni. Ezt őszintén meg 
szeretném köszönni, mert ez nem mindig volt így. Ezért az az egyik kérdésem 
– tudom, hogy meghívottként szerepel itt az elnökhelyettes asszony, de lehet, 
hogy a kifizető ügynökségért felelős államtitkárság, az irányító hatóság tud 
majd erről számot adni –, hogy mi a terv az AKG-támogatások, és ehhez 
társként hozzáteszem: a földalapú és zöldítési támogatások idei 
előlegkifizetési ütemezésével kapcsolatosan. Ez azért izgalmas kérdés, hogy 
éreztessem itt a gazdálkodói szemüvegen keresztül, mert nem mindegy az a 
gazdálkodónak, hogy ebben az évben érkezik-e meg a támogatás, és ekkor 
adóügyi, adóbevallási szempontból hogyan zárja le az évet, vagy pedig ezzel az 
összeggel csak a következő évben kell neki számolnia, és akkor mindenféle 
költség, egyenleg, s a többi, bevallást hogyan állítson be. Tehát most már 
rendkívül nagy az öröm az AKG II. különösen megemelt forrásai miatt a 
gazdálkodói körben, de ezt a gazdálkodók szinte már örömmel tudomásul 
vették, és most a másik gond miatt fáj a fejük, hogy vajon mikor érkezik meg 
ez a kifizetési összeg, és hogyan tervezi ezt a kifizető ügynökség, a Magyar 
Államkincstár.  

Még egy kérdésem lenne. Szóba kerültek itt a fellebbezések. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy arról van-e valamilyen átfogó adat, hogy hol 
tart most egy átlagos fellebbezésnek az elbírálása a Miniszterelnökség keretén 
belül. Ez azért izgalmas minden gazdálkodónak – én Gráf József óta 
bombázom ezzel a mindenkori minisztériumot –, mert többször tapasztaltam, 
hogy egy évnél hosszabb az elbírálás, és ezt a gazdálkodó nem bírja ki, azért, 
mert közben a természet őt kényszeríti arra, hogy megint valamilyen módon 
kezdjen gazdálkodni, de nem tudja eldönteni, mivel egy lezáratlan ügyben 
még nem kapott egyértelmű választ, hogy az őáltala jónak gondolt módon 
csinálja-e tovább a gazdálkodást, vagy ne, a döntés majd más lesz, és nem 
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őneki lesz igaza, és akkor ő esetleg a más igazsága alapján folytatná a 
gazdálkodást, de mivel nem kapott választ, ezért egy nagyon nehéz helyzetbe 
kerül, hogy akkor most mit csináljon, mert neki viszont a gazdálkodást az idő 
előrehaladtával folytatnia kellene. Tehát vannak-e éven túli, még el nem bírált 
fellebbezések, és egyáltalán hogy állnak most a fellebbezések 
átlaghónapszámai? Köszönöm.  

Akkor most adnék szót Harangozó Gábornak, majd Kónya Péternek, és 
folytatjuk. Összevárunk néhány kérdezőt, és utána adnék szót a miniszter 
úrnak és csapatának. Harangozó Gábor! 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr, Államtitkár Asszony, Államtitkár 
Urak! Először is szeretném megköszönni önöknek a beszámolót, és azt is 
külön szeretném megköszönni, hogy nemcsak az éves meghallgatáson, hanem 
év közben is volt lehetőség önökkel konzultálni, ami, azt kell mondjam, hogy 
ebben a parlamenti ciklusban nem jellemző mindenkire. Azt, hogy önök így 
állnak hozzá, azt külön értékelem, és kérem, hogy a jövőben is tartsák meg ezt 
a szokásukat. (Farkas Sándor: Így lesz!)  

Ami az érdemi részét illeti a dolognak, kezdeném azzal, amit a 
miniszter úr a vége felé kezdett el pedzegetni, hogy milyen helyzetben van a 
vidék, és hogy ezen a téren valószínűleg valami egész mást kéne csinálni. Igen, 
miniszter úr, arra biztatnám önöket, hogy valami egészen mást csináljanak, 
merthogy az, amit csináltak, az egy vidékellenes politika, miniszter úr. 
Valóban, ez egy nagyon komplex terület, ahol az oktatás, az egészségügy, a 
szociális gazdaság Magyarországon el nem indult, meg nem valósuló és ki nem 
használt lehetőségei, a speciális infrastruktúraigényei a vidéknek, azok mind 
olyan kérdések, amelyekkel nem sikerült érdemben foglalkozni, vagy amin 
nem sikerült érdemben javítaniuk, főleg ebben a ciklusban meg végképp nem.  

Tudja, az a baj, miniszter úr, hogy minden évben, amikor van az az éves 
meghallgatás, akkor én is el szoktam mondani a magamét ezen a területen, és 
itt abban nagyon egyet szoktunk érteni, hogy valóban, itt ebben sok tennivaló 
van – aztán valahogy nem történik semmi. Pedig ha megnézzük, 
Magyarországon hol koncentrálódik a szegénység, azt fogjuk tapasztani, hogy 
ahol a szegénység koncentrálódik, azok azok a települések, amelyek 
periférikus helyzetben vannak, amelyek területfejlesztésileg elmaradott 
területek, és ha megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyébként a roma 
lakosság is ezeken a területeken koncentrálódik. Ha érdemben akarunk 
ezeken a helyzeteken változtatni, akkor rá kell jönnünk arra, hogy ez egy 
komoly területi kérdés, amit területileg is kell tudnunk kezelni, nem csak úgy 
általában horizontálisan, és ezek a területre koncentráló, gyorsított 
felzárkózást elősegítő programok a mai napig nem születtek meg. Azt kell 
hogy mondjam, hogy a kiválasztott eszközök és módszerek nem ezt a célt 
szolgálják, és ez ügyben biztatnám a miniszter urat, hogy próbáljanak meg 
javítani, legalább amíg önök vannak kormányon, abban az időszakban is 
érdemes ezt elkezdeni, bármilyen későn is van, sosem túl késő.  

Ami a beszámolókat illeti, a miniszter úr azt mondta, hogy nem volt 
zökkenőmentes az átalakítás. Hát, miniszter úr, nem csoda, hogy nem volt 
zökkenőmentes, mert Európa legbonyolultabb rendszerét sikerült összehozni, 
amiben a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium, a gazdasági 
minisztérium, közreműködő szervezetek, Államkincstár, megyei 
kormányhivatalok annyira összetett, bonyolult rendszere van, hogy nyilván 
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nem lehetett zökkenőmentesen megcsinálni ezt az átállást. Hiába mondta azt 
az utolsó alkalommal, hogy nem fogjuk észrevenni, hogy az MVH jogutóddal 
megszűnik, sajnos azt vettük észre, hogy ilyen rossz kifizetés még soha, 
egyetlenegy évben sem volt. A kifizetések jelentős részét júniusban sikerült 
csak megvalósítani, tehát a gazdálkodók nagy része júniusban kapta meg a 
pénzt, és még mindig van egy csomó jogcím, amit egyáltalán nem sikerült 
kifizetni. Még rosszabb a helyzet a vidékfejlesztési pályázatoknál, hiszen még 
mindig rengeteg az elbírálatlan pályázat, folyamatosan módosítások vannak, 
elképesztően extrém módon magas a módosítások száma, és félő az, hogy a 
költségvetésben előre betervezett kifizetéseket nem fogják tudni 
megvalósítani, még akkor sem, hogyha lehet előleget igényelni, annak viszont 
a bankgarancia-igénye, annak a költségigénye azért eléggé megnehezíti, hogy 
ezzel tényleg élni is tudjanak.  

Mondok egy példát: például a trágyatárolók ügye. A trágyatárolóknál 
áprilisban hirdettek eredményt, majd most, fél évvel később küldtek ki 
hiánypótlásokat, és gondoljanak bele, most kiküldik a hiánypótlásokat, ezek 
után kezdődnek meg az ellenőrzések. El fog telni egy év, mire az első 
kifizetések megvalósulhatnak, miközben az eljárási szabályok szerint az első 
szakaszt hat hónap alatt be kell fejezni, be kell nyújtani a számlákat. Szóval 
igencsak van még mit javítani a rendszeren, hogy az gazda- vagy 
gazdálkodóbarát legyen.  

Sok abszurditás van – ezekből csak néhányat említenék meg –, mint 
például a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti pályázat, ahol az el 
nem bírált pályázatok kapcsán még csak nem is rendeletre, hanem a miniszter 
úrnak egy közleményére kellett volna tudniuk a gazdálkodóknak azt, hogy az 
el nem bírált pályázatokra nyújtsanak be kifizetési igényeket. Ezt nyilván 
nagyon sokan nem tették meg, mert ez az információ el sem jutott hozzájuk, 
és ők most elestek ezektől a pályázati pénzektől, hiába váltak volna jogosulttá 
rá. Aztán az egyszerűsítés jegyében sem sikerült minden tökéletesen, hiszen 
olyan támogatási okiratok kerülnek ki a rendszerből, amelyekből nem derül ki 
pontosan, hogy például építésnél mely építési tételek nem kerülnek 
támogatásra, és az sem, hogy milyen mértékben nem kerülnek támogatásra, 
vagy hogyha csak részlegesen támogathatók, és így olyan, nem várt önrészek 
keletkeznek, amelyeket be sem tudnak azonosítani a gazdálkodók – tehát ez a 
rendszer is még igencsak javításra szorul. Aztán gond van az öntözési 
pályázatoknál, hiszen a törvényi feltételek nem egyeznek a pályázati 
feltételekkel, így nem is nagyon pályáznak ezekre, a kiírásra.  

Nagy gond van a szaktanácsadási rendszerrel. A szaktanácsadási 
rendszerrel kapcsolatban, azt mondják a gazdálkodók, az az érzésük, mint 
hogyha az Agrárkamarát akarnák mindenáron helyzetbe hozni, hiszen az új 
rendszerben a szaktanácsadást nyújtóknak másfél évet kell várniuk arra, mire 
megkapják a finanszírozást, ez még a kisebbik baj, ezt még túl lehetne élni, de 
az áfaszabályok megváltozása sokkal komolyabb problémát okoz, hiszen az 
alanyi áfamenteseknek, tehát az őstermelőknek eddig, hogyha 
szaktanácsadást vettek igénybe, nem kellett áfát fizetniük, most meg ez a 
gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk ki kell fizetniük a 24 ezer forintos 
önerőrészt, plusz 80 ezer forint áfát a teljes költségre, tehát a támogatás 
áfarészét is velük fizettetik meg. Ez minden, csak nem gazdabarát változtatás 
volt. Aztán a szaktanácsadásnál a munka törvénykönyvéből adódó költségeket 
nem engedik elszámolni, az a válasz született az ilyen kérdésekre, hogy az 
egyéb bevételükből finanszírozzák ezt meg. Megkérdezném, hogy ha a kamara 
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például az egyik bevételéből, tehát állami támogatásból finanszírozza meg, 
akkor az nem lesz-e tiltott állami támogatás. Itt is, ezzel a rendszerrel is van 
gond.  

Nagy gond van a beruházási támogatásokkal is. A beruházási 
támogatásoknál 2015 augusztusa óta kellett volna ennek a rendszernek 
elindulnia. Vannak olyan beruházási támogatások, amelyek két éve vártak 
arra, hogy elbírálásra kerüljenek, és sok olyan van, jó, ez extrém eset, de sok 
olyan van, ami mondjuk egyéves, legalább egyéves várakozáson ment 
keresztül, és azok a pályázat benyújtásakor vállalt feltételek, azok a 
kivitelezők, azok az árak már rég nem érvényesek, mire a döntés megszületik, 
úgyhogy komoly bajban vannak ezek a beruházók, és látni kell azt, hogy ’15-
ben és ’16-ban komoly visszaesés volt a beruházásokban, úgyhogy itt lenne az 
ideje annak, hogy ezt föl lehessen gyorsítani.  

Az AKG- és az ökopályázatoknál előírtak egy kötelező képzést, csak 
éppen nem biztosították ezt a kötelező képzést, és így aki nem vesz részt ezen 
a nem létező kötelező képzésen, attól az elnyert pénzek egy részét vissza lehet 
kérni, hiszen szabálytalanságot követtek el.  

A miniszter úr azt mondta, hogy a pályázatba nagyon sokan léptek be 
ezzel a pluszkereseti lehetőséggel, tehát akik nem főállásban 
pályázatelbírálással foglalkoznak, hanem a minisztériumban más területen 
dolgoznak, de kiegészítő tevékenységként ezt csinálhatják. Az előző 
meghallgatáson Kovács Miklós (Sic!) államtitkár úr arról tájékoztatott minket, 
hogy kényszerszabadságra küldték ezeket a pályázatokat elbírálókat, mert hát 
nehogy már két helyről kapják a fizetésüket, hogy amit el kéne végezniük 
nekik főmunkaidőben, azt a szabadidejükben végzett tevékenységre is 
pluszban megkapják a pénzt; el kell menniük szabadságra, és vagy az egyiket, 
vagy a másikat kapják – tessék megnézni a jegyzőkönyvet, erről tájékoztatott 
minket az államtitkár úr. Én ezt akkor sem éreztem helyesnek, de a miniszter 
úr most valami egészen mást mondott. Kérem, ezt egymás között egyeztessék, 
hogy akkor hogy is kéne hogy működjön a rendszer. (Horváth István: Kovács 
Miklós nincs. Kovács Miklós államtitkár nincs. – Közbeszólás: Kovács Zoltán 
vagy Kis Miklós, melyik?) Jaj, bocsánat, Kovács Zoltán, elnézést! (Horváth 
István: Kovács Miklós nincsen.) Igen, Kovács Zoltán és Kis Miklós van, 
elnézést, elnézést kérek az államtitkár úrtól. Kovács Zoltán, Kovács Zoltán 
államtitkár úr, igen.  

Végezetül van egy terület, ahol az égvilágon semmi nem történik, és ez 
engem nagyon bánt. A miniszter úr is tudja, hogy például a Hortobágyi 
Nemzeti Park területén hogyan lett elcsalva az egész pályázati rendszer, és 
milyen visszásságok következtében kaptak meg földeket nem gazdálkodó 
spekulánsok, akiknél az látszik, hogy a mai napig több száz hektáron nem 
gazdálkodnak, hanem egyszerűen csak a támogatást veszik föl, és senki nem 
ellenőrzi, hogy ők betartják-e a vállalt kötelezettségeket, és egyébként nem 
csak náluk, olyan gazdálkodóknál, akik esetleg saját tulajdonban vannak, de 
ott is be kéne tartaniuk a jó gazdálkodási feltételeket ahhoz, hogy támogatást 
kapjanak, senki nem ellenőrzi, hogy ezeket betartják-e. Nemrég voltam ott, 
bejártam ezeket a területeket, és, miniszter úr, tényleg több száz hektáron 
derékig érő gaz van, ami egyébként súlyos természetkárosítás is, aminek kéne 
hogy következménye legyen. Nagyon kérem, vegye ezt kézbe, tegyék a 
kötelezettségüket vagy a kötelességüket, és akik egyszerűen visszaélnek a 
rendszerrel, és csak azért szerezték meg ezeket a földeket, hogy a 
támogatásokat megszerezhessék, azoktól vegyék el a földet, és kapják meg 
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azok az emberek, akik helyben élnek, állatokat tartanak, és most nincs mivel 
etetniük az állataikat, és nem tudják azokat kihajtani a legelőkre. Köszönöm, 
elnök úr.  

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

Miniszter Úr, Államtitkár Asszony, Államtitkár Urak! Én is megköszönöm a 
korrekt tájékoztatásukat, és magam is örömmel vettem tudomásul és látom 
azt, hogy a pályázatok elbírálási rendszerében jelentős előrelépést tettek az 
irányba, hogy átláthatóbbá, tisztábbá váljon ez a rendszer. Jómagam is húsz 
évig civil szervezeti vezetőként többször tapasztaltam a saját bőrömön, hogy 
valóban ki lehet mondani, hogy pályázatíró-maffia működött 
Magyarországon, ennek a visszaszorítása, azt gondolom, egy jelentős 
kormányzati feladat. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a 
mosdóvízzel a gyereket nem szabad kiönteni, nem mindenki volt 
tisztességtelen, és nem mindenki dolgozott tisztességtelenül ebben a 
rendszerben, ugyanakkor azt lehet tapasztalni, hogy az új rendszernek, a 
reform utáni rendszernek is vannak problémái és hiányosságai.  

A miniszter urat szeretném megkérdezni, aztán folytatnám, hogy tudja-
e, mi az, hogy: mesterséges körülmény megteremtésének gyanúja (Farkas 
Sándor: Micsoda?!), megismétlem: mesterséges körülmény megteremtésének 
gyanúja. Látom, hogy mosolyog a miniszter úr, tehát valószínűleg nem tudja. 
Akkor elmondom: a vidékfejlesztési pályázatoknak és egyéb pályázatoknak is 
a jelentős része ezzel az indoklással kerül elutasításra, tehát már önmagában 
el sem kerül a pontozási rendszerig, mindössze ez van ráírva, ami azt 
feltételezi, hogy valamiféle maffia vagy visszaélés történik a pályázat 
megírásánál. Ez következhet abból is adott esetben, hogy különféle emberek 
által benyújtott pályázatokban hasonló tartalmakat vélnek felfedezni, és ebből 
azonnal arra következtetnek, hogy itt valamiféle összefonódás vagy éppen 
visszaélés történik. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, akik írtak már ilyen 
pályázatokat, vagy egyáltalán foglalkoztak bármilyen pályázatok beadásával, 
hogy nyilván egy ilyen hosszú, 35-150 oldalas, akár 150 oldalas pályázatoknál 
is vannak panelrészek, amelyek kapcsán adott esetben elkerülhetetlen, hogy 
hasonlóságok legyenek bennük. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon ezt 
a rendszert azért tovább… át kell világítani, mert nem biztos, hogy azok a 
pályázatok önmagukban visszaélésre adnak okot vagy gyanút, és el sem jutnak 
a pontozási rendszerig ezek a pályázatok, hanem egyszerűen egy ilyen jolly 
jokerrel, egy ilyen mondattal kerülnek visszautasításra pályázatok, és számos 
panasz érkezett hozzám is ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy 
mindenképpen be kell építeni ebbe a rendszerbe a jogorvoslati rendszert az 
így, ilyen módon elutasított pályázatoknál, és egyébként is meg kell nézni azt, 
hogy valóban ez van-e, miközben én is egyetértek azzal, hogy vissza kell 
szorítani a visszaéléseket, hiszen ez a korrupció egyik melegágya, azt 
gondolom, a pályázatíró-rendszereknél.  

Kis Miklós államtitkár urat szeretném megkérdezni, hogy a tavaly, 
2016 novemberében felfüggesztésre került pályázat, ahol pontosan ezzel 
indokolták a pályázat felfüggesztését, hogy alapos gyanúja van annak, hogy a 
pályázatíró-maffia valamilyen módon megpróbálta ezt a pályázatkiírást 
valamilyen módon a saját érdekében befolyásolni, és felfüggesztésre került, 
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hogy áll ez az ügy, elindult-e ebben bármiféle ügyészségi vagy rendőrségi 
további fejlemény? Köszönöm szépen.  

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

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr, Államtitkár Urak! A miniszter úr úgy 
fogalmazott, hogy az AKG-t egy ilyen társadalmi konszenzussal zárta le a 
kormány akkor, amikor erre még lehetősége volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéről tudok beszélni… 

 
ELNÖK: Nyertes, az egyik nagy nyertes! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): …, az AKG végkifizetési okiratait a 

megyében néhány ügyintéző kolléga készítette, és a gazdák természetesen azt 
is sérelmezték, vagy nem tetszett nekik, hogy időben volt benne egy jelentős 
csúszás, azt gondolom, ez az ő részükről érthető, én azonban azt is értem, 
hogy egy rendszer átalakításánál természetes módon talán lehetne is csúszás. 
Azonban nagyon-nagyon sok esetben fordult az elő, hogy ezek az úgynevezett 
végkifizetési okiratok – mondjuk úgy: – hibásak, vagy kisebb vagy nagyobb 
mértékben, van, akinél pár ezer forintos eltéréseket lehet tapasztalni, van 
azonban, ahol ezek milliós tételeket jelentenek. Ezzel kapcsolatosan a 
gazdálkodók kifogásokat nyújtottak most be. Én egy javaslatot szeretnék tenni 
önök felé, méghozzá azt, hogy az lenne a legjobb megoldás, hogyha ezeket a 
kifogásokat saját hatáskörben javítanák ki, mert ebben az esetben, hogyha 
kifogással éltek, akkor minden más támogatási forrással kapcsolatosan is 
halasztó hatálya van ennek a bizonyos kifogásnak, ám ellenben hogyha saját 
hatáskörben bírálnák el ezeket a kifogásokat, akkor ez – mondjuk úgy, hogy: – 
a gazdatársadalomban szerintem egy jelentős könnyebbséget tudna 
eredményezni.  

Hozzáteszem azt, hogy még 2017 májusában kiadott a 
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes 
államtitkársága mint irányító hatóság egy közleményt, amelyben kiemelte, 
hogy az AKG-kifizetés normatív, területalapú, tehát vissza nem térítendő 
támogatás, és ennek értelmében egyébként az AKG-kifizetéseknek is meg 
kellett volna történniük június 30-áig – a záró kifizetések jelentős részben 
júliusban és augusztusban történtek meg. Amely tagországok nem tesznek 
eleget a pénzügyi fegyelemnek, azokat az Európai Unió bírsággal sújthatná – 
tavaly így jártunk a területalapú támogatásokkal, én azt remélem, hogy most 
nem fog ide eljutni ez a helyzet.  

Miniszter úr, egy olyan dolgot szeretnék megkérdezni öntől, amit eddig 
nem említett sem egyik ellenzéki képviselőtársam, sem önök. Az Európai Unió 
2018. március végéig meghosszabbította az orosz embargót. Az elmúlt évben 
erre való tekintettel az Európai Unióban vis maiort hirdettek, így minden 
tagország október 15-ével kezdődően 70 százalék előleget fizethetett a 
közvetlen támogatásokból, és 85 százalékot az AKG-ból, valamint a Natura 
2000-ből is. Van-e arról tudomása a miniszter úrnak, hogy ebben az évben 
várható-e hasonló döntés az Európai Unióban, illetve hazánk részéről 
várható-e előlegkifizetés?  

Végezetül, ha megengedi, miniszter úr, akkor én kérdeznék még egy, 
mondjuk úgy, hogy személyes dolgot. Van nálam egy másodfokú végzés, 
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amely egy szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálkodótól került 
hozzám, egy lakossági fórumon találkoztam az ügyével, az első fokon eljáró 
hatóságot utasítják új eljárásra a másodfokú végzésben. Ez a döntés még 2015. 
november 17-én született, és valószínűleg a rendszer átalakítása folytán, de az 
elsőfokú hatóság a mai napig nem tud semmiről, ezt az utasító végzést nem 
kapták meg. Erre még csak azt mondanánk, hogy ez egy közigazgatási 
probléma, azonban ezzel az ügyfélnek körülbelül egy olyan 20 millió forintnyi 
összege az, ami – mondjuk úgy, hogy: – a rendszerben kering, vagy nincs meg. 
Ahogyan említettem, én természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy 
rendszer gyökeres vagy nagymértékű átalakításánál természetesen 
előfordulhatnak anomáliák, azonban azt gondolom, hogy ennek a gazdának 
jelenleg ez a legnagyobb problémája, és lehet, hogy ez kis dolognak tűnik, de 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bizony azért a rendszer átalakítása 
nem volt problémamentes, vagy ez az átállás nem zajlott le mindenfélefajta 
probléma nélkül.  

Végezetül: a miniszter úr az utolsó etapban példaként említette a 
kormány földeladási programját, és úgy fogalmazott, hogy szerintük ez egy 
nagy társadalmi siker. Az összes ellenzéki párt, és azok között természetesen 
mi is akkor is elmondtuk többször, több fordulóban, hogy ezt miért nem 
tartottuk akkor helyesnek. Tudom, hogy ez egy…, ha mondhatnám, lehet, 
hogy ez egy parttalan vita, mert a kormánypártok, illetőleg önök azt 
gondolják, hogy ez egy helyes lépés volt, szerintünk így, ebben a formában 
nem volt helyes lépés, akkor is felhívtuk a figyelmet arra, hogy szerintünk 
nagyon sok esetben Fidesz közeli vállalkozókhoz vagy oligarchákhoz 
kerülhetett nagyon sok föld, önök természetesen azt mondják, hogy ez egy 
transparency és átlátható…, transzparens – bocsánat a nyelvbotlásért! – és 
átlátható értékesítés volt, mi váltig állítjuk, hogy ez nem úgy zajlott a 
valóságban, ahogyan azt önök lefestik, de sajnos azt kell mondjuk, hogy ennek 
már utána vagyunk. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Magyar Zoltánnak adok szót, és utána a miniszter úrnak adok 

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

elnök úr. Köszönöm a miniszter úrnak és mindenkinek a beszámolót. Itt a 
pályázatok részt én át is ugranám, mert igazából csak ismételném az előttem 
elhangzott kérdéseket, és bízom benne, hogy ezekre majd érdemi válaszokat is 
fogunk kapni.  

Az eljárásokkal kapcsolatban, amelyek a földforgalmi törvény ellen 
elindultak, ezzel kapcsolatban komoly aggodalmaim vannak nekem is, és 
érdeklődnék így a miniszter úr felé, hogy valamiféle nemzetközi egyeztetés 
zajlott-e a hasonlóan járt országokkal, és lehetséges-e egy nemzetközi 
összefogás e tekintetben, hasonlóan más ügyekhez, mert valóban borzasztó 
nagy veszély ez hazánkra, ha jogi személyek is mondjuk termőföldtulajdonhoz 
juthatnak.  

A jövővel kapcsolatban is lenne egy kérdésem: hogy van-e olyan 
javaslat, amely az előző hétéves ciklust megváltoztatta a támogatások 
területén, gondolok itt a degresszióra, van-e valami hasonló javaslat, amellyel 
hazánk előáll, és amit nyilván lehet így, ilyen státuszban és ilyen előkészítési 
szint mellett is tudni már, amivel elérhetjük azt, hogy sokkal inkább a többségi 
társadalom számára hasznos módon legyenek elköltve ezek a források, 
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gondolok itt a vidékfejlesztési és a konkrétabban vett mezőgazdasági 
forrásokra is.  

Sajnos nem került szóba, de roppantmód érdekelne a LEADER-rel 
kapcsolatos helyzet is, egyrészt hogy a jelenlegi áldatlan állapotokra milyen 
megoldás fog születni, illetve hogy a jövőre vonatkozóan mi lesz hazánk 
álláspontja, tehát hogy a következő ciklusban is azt képviseli-e a magyar 
kormány, hogy a lehető legkevesebb forrást költsük el ezen programon vagy 
hasonló logikával rendelkező programon keresztül, vagy felismeri azt, hogy ha 
a tisztességtelen elemek ki vannak szűrve a rendszerből, akkor például a 
LEADER egy kifejezetten jó és előremutató vidékfejlesztési program lehetne 
vagy lehetett volna. Sok olyan érintettel beszéltem, akik tényleg szívüket-
lelküket-életüket tették fel egy-egy ilyen programra vagy egy-egy ilyen 
program által támogatott településre, és komoly aggodalommal tekintenek a 
jövőre.  

Én nem a Hortobágyot említeném a földekkel kapcsolatban, hiszen ott 
szerintem valóban abszolút szemet szúr a törvénytelenség, és látható a 
jelenlegi állapotokon is, hogy mindenképpen hibás döntések születtek. Én egy 
nemrég a sajtóba került megyei vizsgálatot említenék inkább meg, és Jász-
Nagykun-Szolnok megyének az eredményeiről szeretném a miniszter úr 
véleményét meghallgatni. Az állami földekről beszélek, ebben a megyében 
444 nyertes pályázat volt, de ha a területek nagyságát nézzük, akkor a 
kétharmadát 10 százalék vásárolta meg, tehát 10 százaléknyi nyertes vitte el a 
területek kétharmadát. Darabszámot tekintve 20 hektár alatti volt a 
meghirdetett területek 60 százaléka, de ha a területet nézzük, akkor ez az 
összterületnek, a meghirdetett összterületnek csak az 5 százalékát tette ki. 
Ezek azok a számok, amelyek a valóságot tükrözik, amellyel pedig önök 
védekeznek, az a 42 hektáros megyei átlag, ami már valóban jobban hangzik, 
de ha megnézzük az átlag mögött a valóságot, akkor ezek a brutális 
aránytalanságok azonnal szemet szúrnak. Csak ebben a megyében például volt 
olyan eset, ahol 230 hektár állami földet tudott vásárolni egy illető, aki innen 
nem messze, egy budai luxusvillában él, 100 kilométerre tehát az érintett 
területtől. A legtöbb földterületet Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyébként 
két olasz tulajdonú cég jelenlegi és korábbi vezetői szerezték meg, mondjuk 
egy családra levetítve ez 1345 hektárt jelent. Sőt két olyan földnyertes is van, 
aki benne van a leggazdagabb százban a magyarországi listán, és a legerősebb 
érdekkör – itt 19 nyertesről beszélek – 3659 hektárt jelentett összesen, amit 
elvitt csak ebben a megyében.  

Ezeket az adatokat nézve – és ezek tényszerű adatok, arról nem is 
beszélve, hogy itt vasútbiztonsági mérnök, adótanácsadó, bankár, pénzügyi 
befektető, hoteltulajdonos és számtalan egyéb szakmát űző állampolgár is 
tudott földet vásárolni – nem érzi-e a miniszter úr ezen számok között és a 
között az ellentmondást, amit egyébként nagyon helyesen elmondott arra 
vonatkozóan, hogy a vidéki élet szempontjából mennyire nem voltak 
hatékonyak eddig az elköltött források? Ahelyett, hogy mondjuk az állami 
földprivatizációval, amivel még mindig nem értek egyet, de ahelyett, hogy ezt 
a hatékonyságot próbálták volna inkább növelni, és a falun maradást 
próbálták volna elősegíteni, ahelyett ilyen számokkal és ilyen tényekkel tudom 
önt most megkérdezni, nem érzi-e az ellentmondást e két tény között? Arról 
nem is beszélve, hogy itt a helyben élő családi gazdálkodóknak a földhöz 
juttatása volt a programnak a deklarált célja, ehhez képest pedig azokkal a 
számokkal szembesülök, amelyeket elmondtam.  



 27 

Ezekre szeretnék választ kapni. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a miniszter úrnak.  

Válaszok 

Lázár János  

LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm 
szépen. Önök a szakemberek, tehát ne vegyék sértésnek, amit most fogok 
mondani, semmiféleképpen nem szeretnék senkinek a lelkivilágába 
belegázolni, de a beszélgetésünket nem először lengi át az a fajta 
önbizalomhiányos állapot, hogy tulajdonképpen itt a magyar mezőgazdaság a 
felsorolt és nevesített támogatások nélkül nagyon nagy bajban van vagy 
bajban lenne. Hát, akkor az egésznek mi értelme van, ha egy ágazat csak 
támogatásokkal boldogul? – föltenném ezt az egyszerű kérdést. Én tehát azt 
gondolom, hogy az agrárpolitikának a támogatási rendszere egy része, na de 
hát Magyarországon több százezer vállalkozás működik támogatás nélkül, 
mindenféle állami támogatás nélkül, piaci körülmények között.  

Ezzel csak arra hívnám föl a figyelmet, hogy azoknak az életképességét 
kérdésként azért föltenném, akik csak támogatásokból boldogulnak. Én tehát 
megértem a támogatások körüli harcot, megértem a támogatások körüli vitát, 
de annak a mezőgazdasági vállalkozásnak vagy vállalatnak, amely támogatás 
nélkül nem vagy csak aránytalan nehézségek árán tud talpon maradni, annak 
a versenyképességével, a szerkezeti helyzetével, a termelékenységével is 
foglalkozni kell. Aki tehát nem tud jól gazdálkodni, azt semmiféle támogatás 
nem fogja tudni kisegíteni a bajból meg a nehézségből, erre szeretném fölhívni 
a figyelmet, bár önök a mezőgazdasági szakemberek, tehát ez nem az én 
dolgom, meg nem az én kötelességem. És nem is helyes dolog, hogyha a 
mezőgazdasági szereplők, akár az agrárképviseletek, akár a minisztérium ebbe 
lovallja magát bele, hogy majd a támogatások döntik el a magyar 
mezőgazdaság sikerességét. Ez egy nagyon-nagyon súlyos tévedés, tekintettel 
arra, hogy a támogatások 2007 és ’13 között – akkor most már világosabban 
beszélek – 80 százalékban jövedelemkiegészítésre mentek, nem pedig 
beruházásra. Amiről most beszélünk – azt nem tudom, hogy most pontosan 
hogy van, de – 2007 és ’13 között emberek zsebébe került mint jövedelem. 
Nem falu épült belőle, nem társadalmilag hasznosult, még csak nem is 
gazdasági produktivitás vagy beruházás lett belőle, hanem 
jövedelemkiegészítést szolgált. Én azt nem tudom megítélni, hogy erre milyen 
mértékben volt szükség, mert látok olyan gazdálkodókat, akik akkor is 
megélnek – és ennek valószínűleg más háttere van –, hogyha van támogatási 
rendszer, és akkor is megélnek, hogyha nincs támogatási rendszer.  

Szerintem nincs olyan támogatás, ami a jó gazda gondosságát vagy a jól 
gazdálkodással kapcsolatos követelményeket tudja pótolni. Akinek a 
gazdasága nincs rendben, kicsi vagy nem, azt a jóisten támogatása sem tudja 
attól megmenteni, hogy hatékonysági vagy jövedelmezési vagy fennmaradási 
problémái legyenek. Szerintem azon kell törni a fejünket, vagy azon kellett 
volna, hogy hogyan tudjuk ezeket a támogatásokat abba az irányba állítani, 
hogy ezek a szerkezetátalakítást, a beruházásokat, a fejlesztéseket 
ösztönözzék, mert alapvetően a mezőgazdaság is ugyanolyan, mint egy 
nemzetgazdasági ágazat, ugyanolyannak kell lennie: versenyképesnek kell 
lennie, meg kell tudnia a maga lábán állnia, és bírnia kell a versenyt. Ha a 
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magyar élelmiszer nem bírja a versenyt, és a magyar választópolgároknak 
szlovák tejet kell inniuk és szlovák sajtot kell enniük, akkor azon szerintem a 
magyar élelmiszeriparnak is el kell gondolkodnia, hogy ez miért van így, és 
valami oka mégiscsak van, hogy a szlovákoknak megéri Magyarországon tejet 
eladni, a magyaroknak meg nem, hogy a szlovákoknak megéri sajtot eladni 
Magyarországon, a magyaroknak meg nem. Én ezektől a tényektől nem tudok 
elvonatkoztatni, amikor az agrárium egészéről beszélek.  

Természetesen – félreértés ne essék! – úgy gondolom, hogy a 
forrásokra óriási szükség van, de arra kellene törekednünk, hogy ne csak 
jövedelemveszteséget vagy jövedelemkiegészítést korrigáljanak vagy 
szolgáljanak ezek, hanem alapvetően fejlesztés legyen. Én azt látom a 
számokból, hogy elköltöttünk több ezer milliárdot… Mennyi volt a teljes 
agrárkifizetés 2007 és ’13 között? 3,5 ezer milliárd szerintem. Mennyit nőtt a 
termésátlag egy hektáron? (Farkas Sándor: Semmit.) Semmit. Ez szerintem 
egy olyan összefüggés, ami legalább megfontolást, legalábbis megfontolást 
érdemel. Én tehát azt gondolom, hogy itt az Agrárkamarára és az agráriumra 
vagy a vidékfejlesztésre és a vidékre komoly kihívások várnak, mert most már 
nem a Nyugat ver meg bennünket, hanem a V4 ver meg bennünket, ami azt 
jelenti, hogy alapvető problémák, strukturális problémák vannak. Ezt mind-
mind megfontolásra javaslom, és erről érdemes volna szerintem – csak a 
politikai klíma kizárja ezt – olyan társadalmi konszenzusra törekedni, ahol 
bizonyos alaptézisekben egyetértünk.  

A második megjegyzésem pedig az, hogy ahol pénzt osztanak, mindig 
vannak vesztesek. Én azt nem tudom senkinek sem megígérni, hogy 18 ezer 
AKG-pályázóból mint a 18 ezer nyer. Én azt tudom megígérni, hogy sorsolásos 
rendszerben, az Európai Bizottság által fölügyelt informatikai rendszernek a 
sorsolásos rendszerében, nem piaci, hanem állami pályázati szakértők, akik a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot húzzák magukra ellenőrzésképpen, 
értékelik a pályázatokat, és a legjobb pályázatok nyernek. Ez azt jelentette, 
hogy 18 ezer AKG-s pályázatból nyert 14 ezer két lépcsőben, de 4 ezer nem 
nyert – de 4 ezer nem nyert. Két-háromszoros túljelentkezés van minden 
pályázatnál, tehát olyan pályázat, ahol mindenki nyer, ritkán, speciális 
esetekben fordul elő, talán az erdőtelepítés vagy bizonyos agrárágazatok 
olyanok, ahol nagyobb a pénzkínálat, mint amire jelen pillanatban igény 
mutatkozik, de alapvetően más ágazatokban, úgy gondolom, vagy más 
célokban kétszeres-háromszoros túljelentkezés van, tehát igenis lesznek 
önökhöz panaszok, eljutnak panaszok önökhöz, igenis lesznek olyanok, akik 
elégedetlenek lesznek, mert nem nyert a pályázatuk, és ezért nem tudják 
megvalósítani vagy a jövedelem kiegészítését vagy a fejlesztést.  

Na most, azt még egyszer aláhúzom, hogy aki csak ebből akar megélni, 
és csak ebből akar fejleszteni, annak a gazdálkodásának a jövőjét 
mindenféleképpen át kell gondolnia, mert a magyar mezőgazdaságnak talpon 
kellett maradnia akkor is, amikor semmiféle európai uniós támogatás nem 
volt, és talpon kell maradnia akkor is, amikor már nem lesz ilyen típusú 
európai uniós támogatás. Mert az egész országot mire készítjük elő? Az egész 
országot arra készítjük elő az EU-s támogatások segítségével, hogy le tudjuk 
kapcsolni végre a lélegeztető gépről. Magyarul: ha a magyar gazdaságból – és 
ez most nem a mezőgazdaságra vonatkozó megjegyzés – kivonjuk az európai 
uniós forrásokat, akkor a magyar gazdaság hogyan tud talpon maradni, 
versenyképes vagy sem, és megáll-e a maga lábán? Ezeknek a támogatásoknak 
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tehát ilyen célja van, és azt szeretném kérni önöktől, hogy a jövőben ezt ilyen 
kontextusban is mérlegeljék, vagy ilyen kontextusban is nézzék át.  

Kifogáskezelés, az elnök úr azt kérdezte, hogy mennyi kifogást 
kezeltünk. 6500 fellebbezést bíráltunk mi el, ma a fellebbezések elbírálásának 
a határideje rövidebb, mint volt, de a fellebbezések nem ebben az 
intézményrendszerben vannak, hanem a Miniszterelnökségen van egy külön 
jogi helyettes államtitkár, akinek semmi köze az agráriumhoz, csak az adatok 
és tények alapján dönt, konkrétan. Kétségtelen tény: kétharmados kormány 
ide vagy oda, megesett az a szégyen, hogy a jogi helyettes államtitkárság helyt 
adott a kifogásnak, helyt adott a fellebbezésnek, és az MVH nem hajtotta 
végre 2015. december 31-éig. Amikor én átvettem a fellebbezések kezelését 
2014. szeptember 1-jén, akkor 1500 olyan fellebbezést találtam, amely be volt 
dobva egy sarokba, és senki nem foglalkozott vele, mert az volt kiadva 
utasításképpen – ezt le tudom dokumentálni –, hogy a fellebbezéseknek nem 
szabad igazat adni, olyan, hogy a fellebbezés nyer, olyan nincs. Meg kellett 
változtatni a teljes intézményrendszert és jogi rendszert, hogy a fellebbezők 
legalább esélyt kapjanak. Ma meg az az utasítás, ma a rezsimszerű utasítás az, 
hogy lehetőség szerint a leglelkiismeretesebben nézzék meg a fellebbezéseket, 
és ahol csak lehet, a gazdák kapjanak segítséget.  

Ezért állt elő az a faramuci helyzet, hogy másfél évvel a 2015. december 
31-e előtt benyújtott panaszra sikerült döntéseket hoznunk, ez olyan 
650 milliónyi – ez Legény Zsolt képviselő úr konkrét kérdésére a válasz –, 
tehát akinek elsőfokú új eljárásra utasították az ügyét 2015 novemberében, és 
megszületik vagy megszületett 2016-ban vagy ’17-ben, két év után az új 
elsőfokú eljárásban a számára kedvező döntés, az a jelenlegi szabályok szerint 
nem kaphatna már pénzt, mert az első európai uniós ciklus, amelyben ő 
pályázott és amelyben őt elutasították, már lezárult. Most a kormány a saját 
költségvetésére 650 millió forintot adott nekünk arra, hogy az ilyen igények 
kielégítésre kerüljenek, tehát hogyha az új eljárás lefolytatásra kerül, és az 
illető az új eljárásban igazságot lel, akkor a pénze ki lesz fizetve, függetlenül 
attól, hogy két éve vége van a 2007 és ’13 közötti ciklusnak. Ez csak a 
nehézségekre vonatkozó megjegyzésem volt, és ezzel talán bepillantást 
nyertünk abba – magam sem értem, hogy milyen rendszer működött –, hogy 
korábban ezeknek a föllebbezéseknek vajon mi lehetett a küldetése vagy a 
sorsa. Most arra törekszünk, hogy korrekt eljárásban, lehetőség szerint 
minden gazda igazat leljen. De, még egyszer mondom, mindenkinek nem 
tudunk pénzt adni.  

Megigényeltük – megigényeltük! – az Európai Bizottságtól az 
előlegeket az orosz embargó kapcsán, és úgy tudjuk, hogy meg is fogjuk kapni, 
tehát az előlegekre lesz lehetőség.  

A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos észrevételek. Igen, csak 
megerősíteni tudom, hogy a földforgalmi törvénnyel nagy viták lesznek. 
Voltak tagállami egyeztetések, és vannak is, hiszen velünk együtt tudomásom 
szerint hat tagállamnak van hasonló problémája, hat tagállam van az Európai 
Bizottság előtt földforgalmi ügyek miatt megfeszítés alatt, ami azt jelenti, hogy 
az Európai Bíróságra húzgálja őket az Európai Bizottság, és az a cél, hogy 
teljesen liberalizálják a földforgalmi viszonyokat Magyarországon. Két 
problémával kell majd megküzdenünk: az egyik az, hogy ki vehet földet, a 
másik az, hogy mennyi földet vehet, mert az Európai Bizottság támad azon a 
vonalon, hogy ki vehet földet – a magyar szabályok ma kizárják, hogy 
gazdasági társaság földet vegyen, rendkívül megnehezítik, hogy nem helyben 
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lakó vagy adott esetben nem mezőgazdasági tevékenységet folytató földet 
vegyen, ezt lényegében kizárják, ezek a szabályok mind ostrom alatt állnak, 
teszem hozzá, mindegyik tétele kifogásolva van –, és Magyarországon van egy 
300 hektáros szerzési korlát, amiben van egy társadalmi konszenzus. Hogy ez 
hogy alakult, annak nyilván olyan történelmi előzményei vannak, amelyekre 
most nincs idő, de nyilvánvalóan – ezt önök is pontosan tudják – van egy 
történelmi kontextus, ami miatt Magyarországon a nagybirtokrendszer-
ellenességnek vannak társadalmi gyökerei, és a nagybirtokrendszer-ellenesség 
kialakulásában a végső menedéket ez a 300 hektáros, ritkán emlegetett 
szabály jelenti. Mert lehet itt beszélni sokfélét, a nap végén Magyarországon 
egy magánszemélynek 300 hektárja lehet. Lehet nagy bérlete, ami előbb-
utóbb le fog járni, ráadásul a bérleti jogviszonyok folyamatosan változnak az 
árat és a szerződéses föltételeket illetően, mint ahogy az állami bérletek is 
lejárnak egyszer, de a nap végén egy magyar magánszemélynek 300 hektárja 
lehet, társas vállalkozásoknak, kivéve a ’93 nyarán három hónapig nyitva álló 
lehetőségek alatt megszerzett mintegy 10 ezer hektáros cégvagyont, nincs, 
körülbelül 10 ezer hektár van Magyarországon, ami cégtulajdonban van, vagy 
azért, mert kicsi, vagy azért, mert egy akkor garázdálkodó agrárállamtitkár 
lehetővé tette, mint ez ismeretes, hogy néhány olasz cég Magyarországon 
körülbelül 8-10 ezer hektárnyi földterületet vásároljon a Dunántúlon cégként, 
ez van, az összes többi magántulajdonban van, mármint hogy nem céges 
tulajdonban, hanem magánszemélyek tulajdonában van.  

Ez azért nagyon fontos, mert ez részben válasz arra a kérdésre, hogy 
Szolnok megyében a költői túlzásokat leszámítva és az irodalmi munkásságát 
nem figyelembe véve a tényeket kell tételesen vizsgálni. Az én városom egy 
agrárváros, ott az államnak sok földje volt, súlyos ezer hektárokról beszélünk. 
Nyílt árverésen, tételesen leellenőrizhető módon, csak a helyben lakó gazdák 
vásároltak földet, és ahogy én láttam, Csongrád megyében meg Békés 
megyében meg Bács megyében is hasonló helyzet alakult ki. Én azt nem 
mondom, meg is nézettem tételesen, hogy van-e olyan külföldi vagy azóta már 
kettős állampolgárságot nyert – mert nagy része már nemcsak olasz vagy 
német állampolgár, hanem magyar és német vagy magyar és holland vagy 
magyar és olasz állampolgár –, akikkel szemben már semmiféle hátrányos 
megkülönböztetés nem tehető, és hány ilyen van. Tucatnyinál nem több azok 
száma, akik így a nap végén földet tudtak szerezni, és a tulajdonjogukat 
bejegyezték. Azért nehéz ezt pontosan követni, mert az árverés nem jelentette 
a földtulajdonjogot, hiszen az elővásárlásijog-jogosultak pont az Európai 
Bizottság által támadott földforgalmi törvény alapján szereztek vagy 
szereznek, illetve már szereztek tulajdonjogot, hiszen a bejegyzések mind 
megtörténtek.  

Félreértés ne essék, én azt nem tudom garantálni, hogy a 
képviselőtársam vagy a képviselőtársaim által szóvá tett esetek közül néhány 
ne lenne valós vagy néhány kivétel ne eshetett volna meg, de azt tudom 
mondani önöknek, hogy nem vagyok biztos benne, hogy Magyarországon a 
következő húsz évben még egyszer lesznek ilyen föltételek. Mire gondolok? 
Ma Magyarországon földművesnek kell lennie annak, aki földet szerez. Ilyen 
korlátozás a világon nincsen, tehát olyan korlátozás, hogy valakinek 
földművesnek kell lennie, és ezzel tulajdonképpen 8 millió magyar fölnőtt 
állampolgárból 7 millió 800 ezer állampolgárt kizárunk a földszerzésből, ilyen 
korlátozás van a magyar föld védelmében, nem hiszem hogy van Európában 
vagy a világon olyan ország, ahol ilyen létezik. Ma Magyarországon, 
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hatályosan ma 7 millió 800 ezer fölnőtt állampolgár ki van abból zárva, hogy 
földet vásárolhasson, mert földtulajdona csak földművesnek lehet. Aztán ki 
van zárva az is, aki nem helyben lakik, ki van zárva még harminc föltételnek 
nem megfelelő választópolgártársunk. Hogy ez a rendszer meddig tartható 
fönn? Az Európai Bizottság szerint semeddig. De hogy ez a rendszer adja a 
legnagyobb védelmet, abban biztosak lehetnek. Ki van zárva, aki nem 
földműves, ki van zárva, aki nem helyben lakó, ki van zárva, aki külföldi, ki 
van zárva az összes gazdasági társaság abból, hogy földet vásároljon. Én azt 
gondolom, hogy ennél több föltétel nem fog együttállni ahhoz, hogy a 
földművesek kezébe kerüljön Magyarországon a föld.  

Azt pedig nem gondolhatják felelősen komolyan gondolkodó 
országgyűlési képviselők, hogy a bérlet jobb, mint a tulajdon. Tehát azt nem 
hiszem, hogy Magyarországon aki gazdálkodási stabilitást akar, vagy aki 
földdel valaha foglalkozott, az elhiszi, hogy a bérlet jobb, mint a tulajdon. Én 
pedig azt gondolom, kellő tisztelettel megjegyezve, hogy komoly ember nem 
állíthat olyat, hogy az állam által biztosított földbérleti jog, az egy jó rendszer 
volt Magyarországon társadalmi szempontból. Ugyanazok a nagybirtokok, 
ugyanazok a nagyüzemek gazdálkodtak az állami földeken, amelyek ellen 
küzdöttünk ’45 előtt, meg akik ellen küzdöttünk ’45 után, ugyanez a struktúra 
maradt 1990 után is, nagybirtokok kezében volt az állami földterület 
használatának a joga fillérekért. (Harangozó Gábor István: Most bezzeg!) 
Úgy könnyű volt gazdálkodni egy maszek gazdasághoz, egy 50-100 hektáros 
gazdasághoz képest úgy nagyon könnyű volt gazdálkodni, hogy valaki 
800 forint földbérleti díjat fizetett adott esetben, és még most is védik 
bizonyos törvények az ehhez hasonló privilégiumokat. Úgy nagyon könnyű 
volt produktívnak lenni, és nagyon könnyű volt gazdálkodni.  

Én azt gondolom, hogy ehelyett az teljesen tiszta rendszer, hogy nyílt 
árverésen, senki által nem támadott módon, tehát képviselőtársaim azt nem 
tudták itt szóvá tenni, hogy nyílt árverés volt, nem mutyi volt, nyílt árverés 
volt, a jogosultak odamehettek, föltették a tárcsát, és árverezhettek, és aki 
többet adott érte, azé lett a föld. Magyarországon a magyar állam 3 millió 
forintért értékesített hektáronként földterületeket. Hol van ilyen egyébként a 
szabadpiaci viszonyok között? Alapvetően nem jellemző a 3 millió meg a 
2,5 millió forintos vételár, most az állami értékesítés hatására ugrottak meg a 
földárak. Egyébként hozzáteszem, hogy ha valaha az Európai Bíróság döntése 
alapján bármilyen kompromisszumot kellene kötnünk, akkor legalább az most 
már világos, hogy a föld ára közelít, nem ugyanaz, de közelít az európai piaci 
árakhoz, tehát egy külföldi befektető hatszor meggondolja, hogy 3 millió 
forintért vagy 2,5 millió forintért vesz-e jó minőségű szántóföldet 
Magyarországon, mert az árkülönbség már korántsem akkora.  

Ugyanakkor nagyon veszélyesnek gondolom, ami Brüsszelben zajlik 
most, mert van földforgalom Magyarországon. Sokan azt gondolták, hogy nem 
lesz földforgalom, hogyha a magyar állam piacra visz 200 ezer hektárt. Itt 
ültem azon a bizottsági ülésen, amikor azt mondták, hogy nem fog elkelni, itt 
ültem azon a bizottsági ülésen, amikor azt mondták, hogy nem fog áron 
elkelni, hanem áron alul fog elkelni, ezeket mind végigcsináltuk közösen – 
érdemes a saját jegyzőkönyveiket és a saját fölszólalásaikat is visszaidézni 
ezzel a programmal kapcsolatban. És ezt csak azért hozom most szóba, mert 
ennek ellenére, hogy a magyar állam fölverte az árakat, a földárakat, ennek 
ellenére Magyarországon van földforgalom, tehát az a csata, amit az Európai 
Bizottsággal vívunk, nem közömbös, mert én sem értem pontosan, hogy 
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miért, de a földtulajdonviszonyok nincsenek beállva. Valószínűleg zajlik egy 
birtokkoncentráció, valószínűleg zajlik egy generációs váltás, azok, akik a 
kárpótlási törvénnyel földtulajdont szereztek, azok most 80 év fölöttiek 
lehetnek az elmúlt 28 évre való tekintettel, s közülük sokan nem 
agrártevékenységet folytatnak, hanem ez a vagyonuk, és ennek az értékesítése 
jelen pillanatban zajlik. Kulcskérdés, hogy ez magyar emberek kezébe 
kerüljön, helyben lakó, földműves emberek kezébe kerüljön. Ehhez nemcsak 
hogy azt mondom, hogy földárverésre is szükség volt, hogy őket megerősítsük, 
hanem a földforgalomban őket preferálni kell. Szerintem tehát a legelső 
nemzeti érdekek közé tartozik ennek a rendszernek nem a megtámadása, 
hanem a megvédése, képviselő úr, mert ilyen rendszert, mint amit Fazekas 
miniszter úr fölépített 2010 és ’14 között, ilyen szigorú rendszert és nemzeti 
érdekvédő rendszert Európában keveset fog találni, vagy egyet sem talál. 
(Harangozó Gábor István: Ilyet nem, az biztos.) 

Itt – még egyszer mondom – sunyi módon zajlik az a támadás, ami a 
300 hektár szétbombázására vonatkozik, az nagyon sunyi módon zajlik, és 
Magyarországon ’90 óta van ebben konszenzus, hogy 300 hektárnál nagyobb 
tulajdona senkinek ne lehessen. Ennek a fölmondása meggyőződésem szerint 
nagyon súlyos társadalmi vitákhoz fog vezetni, és nagyon súlyos feszültséget 
eredményez, és ezt nem szabad megengedni.  

Azért nem tudok válaszolni a jövőbeli támogatások rendszerére, mert 
vannak előrejelzések, megjelentek már pozíciós papírok az Európai 
Parlamenttől, a Bizottságtól, és vannak kisebb-nagyobb jelzések, tagállami 
pozíciós papírok a Kohéziós Alapokra és az agrárpénzekre vonatkozóan, de 
még nincs kitéve az asztalra a költségvetési javaslat. Ha meglesz a 
költségvetési javaslat, akkor két dologra kell számítani: az egyik az, hogy az 
összegszerűségben változás lehet, és ami ennél szerintem sokkal fontosabb, 
hogy a pénznek, ugye mégsem lehet csak erre alapozni egy mezőgazdasági 
tevékenységet, de a pénznek a hozzáférhetősége változni fog. Én azt látom, 
hogy a támogatás típusa, hogy most ez visszatérítendő, vissza nem térítendő 
támogatás, földalapú, nem földalapú, mennyire hatékonyan alakulnak a 
pénzek, itt a nettó befizető tagországok nagyon nagy erőt képviselnek, úgy 
ítélem meg, hogy nagyobbat és erősebbet, mint a korábbi időszakban, tehát 
nagy vitákra kell fölkészülni. Kis Miklós kolléga pedig a konkrét, őt sújtó 
észrevételekre mindenképpen reagál.  

Harangozó képviselő úrnak annyit mondanék, hogy én nem vitattam el 
soha azt a megállapítását, hogy a vidékfejlesztés egy komplex kérdés, és 
legalább annyira közlekedésszervezési, egészségügy-szervezési, 
oktatásszervezési kérdés, de itt az éremnek, mint mindig, van egy másik 
oldala: hogy egy olyan országban élünk, ahol a fölzárkóztatás 30 éve zajlik, és 
a távolság Ausztria háta és Magyarország arca között talán lehet, hogy 
csökkent, de még mindig jelentősnek mondható. Ezt csak azért mondom, 
mert ha megnézzük, hogy honnan indultunk, most jutunk el oda, 2022-re, 
30 évnyi munkával, hogy Magyarországon európai színvonalú autópálya-
hálózat lesz. Mondok ennél önnek a vidékfejlesztés tekintetében egy sokkal 
egyszerűbb és látványos dolgot: ha végignéznek a településeken, hogy hány 
sáros utca volt 1990-ben, 30 évnyi munka van abban, hogy a szilárd 
útburkolat megjelent a falvakban és a kisvárosokban – most nem Budapestről 
beszélek, de úgy tudom, még itt is van sáros utca egyébként –, ami azért elég 
nagy szégyen 30 évnyi közös tevékenység, áldásos közös politikai tevékenység 
után. Vagy mondanám azt, hogy 30 év alatt jutottunk el oda, hogy a 2 ezer 
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főnél nagyobb lakosságú településeken kialakult a csatornahálózat, az emberi 
szennyvíz végre nem az árokba folyik, hanem zárt hálózatba, és végbement 
egy ivóvíz-korszerűsítés, ehhez 30 évre volt szükség, és most zárjuk, 2018. 
december 31-én ezeket a több ezer milliárdból megvalósuló programokat.  

Én tehát értem azt, hogy számon kéri azt, hogy az iskolarendszer, az 
úthálózat és az oktatás, higgye el, hogy a fideszes képviselők rendszeresen 
számon kérik a kormánytól a vidéki alsóbbrendű, hármas és négyes számjegyű 
utaknak az állapotát, helyzetét, Font Sándor képviselő úr a legutóbbi 
frakcióülésen ezt hősies küzdelemben megtette, alulmaradt… 

 
ELNÖK: Zárt ülés volt, úgyhogy nem nyilatkozom. (Derültség.)  
 
LÁZÁR JÁNOS Miniszterelnökséget vezető miniszter: Igen, igen, 

megtette, és alulmaradt, hiszen az egyes számjegyű utak, az autópályák és a 
kettes számjegyű utak sincsenek még rendben, tehát vannak ilyen restanciák 
és elmaradások. Azonban önnek biztos igaza van abban, hogy a következő 
időszak nagy kihívása, miután a lakosság 40 százaléka ilyen típusú 
településeken él, hogy ezeknek a településeknek a helymegtartó képessége 
hogyan változik.  

Itt csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy vannak a kormány 
tevékenységi körén kívül álló és a kormány által nem… Magam is sokat 
foglalkozom ezzel, és sok emberrel beszélek, sokat olvasok és sokat készülök 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban, itt nagyon nagy kérdés az, hogy a mobilizáció, 
általában a társadalmi mobilitás egy kormányzati munka vagy egy parlamenti 
vagy egy költségvetési döntés hatására adott esetben gyorsítható vagy 
lassítható. 30 évvel ezelőtt sokkal kevesebb ember fejében volt az, hogy 
elköltözik faluról, 20 évvel ezelőtt is. Ma egyre kevesebb ember fejében van az, 
hogy falun akar élni, mert ha mást nem, a legközelebbi városba költözik el. 
Nem tudom, hogy egy kormány négy év alatt vagy akár kétszer négy év alatt 
ilyen világfolyamatokat, amelyek a mobilizációval és a világ gyorsulásával 
kapcsolatosak, és egy 20-30-as éveiben járó fiatal számára az 
életlehetőségeket hogyan tudja befolyásolni. Biztos, hogy önnek igaza van 
abban, hogy komolyabb ajánlatot kell tenni a jelenleginél a tekintetben, hogy 
egy kistelepülés milyen életföltételeket és életformákat biztosít, de ma a 
kormány tevékenységétől teljesen függetlenül, minden kormány időszaka alatt 
zajlik egy nagyvárosba áramlás, ha mást nem, a járási központba, a 
megyeközpontba és a magyar fővárosba – és akkor még az országból 
kilépőkről nem beszéltünk.  

Kis államtitkár úr folytatná.  

Kis Miklós Zsolt 

KIS MIKLÓS ZSOLT, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkára: Tisztelt Bizottság! Akkor megpróbálok sorrendben 
végigmenni azokon a kérdéseken, amelyeket a bizottság tagjai hozzánk 
intéztek. Először is az elnök úrnak volt egy olyan kérdésfelvetése, hogy az idei 
támogatások előlegkifizetésével mi a célunk. Nem szeretném elvenni az 
elnökhelyettes asszony kenyerét, és ha az elnök úr lehetőséget biztosít rá, 
akkor javaslom, hogy ő is fejtse ki a Kincstár álláspontját e tekintetben, azt 
azonban el szeretném mondani, hogy mi a Kincstárral együttműködve 
folyamatosan dolgozunk azon, hogy a tavalyihoz képest még nagyobb 
előlegkifizetésre lehessen sort keríteni. Az Európai Bizottság lehetővé tette, 
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hogy mind az EMGA, mind pedig az EMVA típusú támogatásoknál előzetes 
kifizetéssel éljenek a tagállamok, Magyarország is megkapta ezt a lehetőséget, 
tehát mi azon dolgozunk a Vidékfejlesztési Programokat illetően is, hogy ahol 
ezt az intézményt, ezt az előlegkifizetést, előzetes kifizetést lehet működtetni, 
ott ezt az idei évben megtehessük az AKG, az öko-, de akár olyan terület- és 
állatlétszámhoz köthető támogatások esetében is, ahol arra a jogszabályok 
lehetőséget biztosítanak. És a tavalyi évvel ellentétben nem 75 – azért egy 
biztonsági tartaléknak hagytunk meg 10 százalékot –, hanem most már 
85 százalékkal tervezzük ennek az előlegnek a kifizetését is.  

Ha már a kifizetésekről szó van, Harangozó képviselő úr megjegyezte, 
hogy ilyen rossz kifizetés még nem volt. Lehet az agrártámogatások kifizetését 
a politikai paletta színterévé tenni, én azonban azt szoktam mondani, hogy 
ragaszkodjunk már a tényekhez. Amikor megnézzük – és akkor csak néhány 
számadatot hadd mondjak! –, hogy 2016. október közepétől a 2017. június 30-
ai határidőig az MVH, illetve a Kincstár 425 milliárd forintot fizetett ki, akkor 
nézzük meg, hogy mondjuk az előző évben, 2016-ban ez csak 410 milliárd 
forint volt, és akkor még hozhatnék jó pár ilyen adatot akár az 
előlegkifizetéseknél is: 2016. november 1-je és december 31-e között 
223 milliárd forintnyi előleg került kifizetésre. Tehát lehet azt mondani, hogy 
2017-ben nem került annyi kifizetésre, hát persze hogy nem, mert 2016. év 
végén, november és december hónapban azért elég jelentős előlegkifizetés 
volt. Képviselő úr, ezek tények, tehát lehet reagálni (Harangozó Gábor 
István: Mindig ki lehet választani két hónapot!), nyilván megvan a lehetősége 
mindenkinek, de azért ezek tényszerű számok, és én mindenkinek azt szoktam 
ilyenkor mondani, hogy nézzük meg a valós számadatokat.  

Ami az MVH átalakítását illeti, és hogy bonyolult a rendszer, azt nem 
szabad elfelejteni, hogy szerintem egy mezőgazdasági vállalkozónak, egy 
támogatáskérőnek majdhogynem mindegy, hogy most egy megyei 
kormányhivatalba vagy egy MVH megyei kirendeltségébe megy be, a 
legfontosabb az, hogy az gazdabarát módon, ügyfélbarát módon végezze a 
munkáját, és segítse őt, ne pedig korlátozza a lehetőségekben. Azt gondolom, 
egy támogatáskérőnek mindegy, hogy ezzel az átalakítással milyen fejléccel 
fogja megkapni a dokumentumát, ugyanott van az ügyintézés, és ugyanolyan 
szakmai felkészültséggel várják a kollégák a megyékben, hiszen azért elég 
jelentős személyzeti átalakításra is sor került, de azt gondolom, hogy ez mind 
pozitív irányban történt.  

Ami a módosításokat illeti, megjegyzésre került, hogy túl sok a 
módosítás. Valóban, ez így van, mondhatnám azt is, hogy épp a tegnapi nap 
folyamán 40 pályázati felhívást módosítottunk. Lehetne ezt negatív kritikával 
is illetni, azonban az a tény például, hogy lehetővé tesszük minden egyes 
beruházási támogatásnál azt, hogy ha véletlen valaki idő közben – mert sajnos 
volt erre példa – elhalálozik, az a támogatási kérelem ne vesszen kárba, 
hanem lehetősége legyen az úgynevezett vélelmezett örökösnek azt tovább 
folytatnia. Lehet ezzel vitatkozni, hogy ez jó vagy nem, az ügyfél 
szempontjából én mindenképpen pozitívnak venném, és el lehet mondani, 
hogy már megint 40 pályázatot módosított az államtitkárság, meg vannak 
ezek őrülve, ha a pályázókat megkérdezzük, én azt gondolom, hogy ez a típusú 
módosítás például biztos hogy pozitív, és szinte kivétel nélkül az összes olyan 
módosításunk, amely nem technikai, hanem tartalmi jellegű, az mind az 
ügyfelek és a támogatáskérők érdekében történt.  
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Az elbírálások lassúságáról. Valóban, legyünk önkritikusak, jómagam is 
többször elmondtam már, még az előző bizottsági ülésen is, hogy annak a 
támogatási rendszernek, amelyet mi kidolgoztunk, nem az a célja, hogy a 
vidékfejlesztési forrásokat nyolc év alatt költsük el. Az előző ciklusban, ha 
belegondoltunk, 2007-ben került elfogadásra az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program, és 2015-ben még azon kellett kínlódnunk, hogy az 
utolsó forrásokat hogyan helyezzük ki, és hogy ne maradjon a pénz 
Brüsszelben. Rengeteg, a rendeletmódosítástól kezdve nagyon sok olyan 
eszközzel kellett élnünk, akár új felhívások megjelentetésével is, hogy ez a 
ciklus nyolc év alatt végre érje el azt, hogy a száz százalékát lekötjük a 
forrásoknak. Ezzel a költségvetési időszakban nem nyolc év alatt akarunk 
végezni, hanem az a határozott szándékunk, hogy amiben csak lehet, 2018. 
március 31-éig a döntés szülessen meg, megtéve ezt úgy, hogy gyakorlatilag az 
az intézményrendszer, amely ezen dolgozik, az nemhogy több, hanem 
gyakorlatilag szinte kevesebb létszámmal végzi el ugyanazt a tevékenységet. 
De el fogjuk érni, és lehet, hogy lesznek még zökkenők a rendszerben, de azért 
azt, hogy egy programot nem nyolc év alatt, hanem szinte négy év alatt végre 
tudunk hajtani változatlan, sőt inkább csökkenő kapacitások mellett, én azt 
gondolom, lehet ezzel a szemüveggel is nézni, és e tekintetben szerintem 
nincsen szégyellnivalónk. Jómagam is nyilván többet vártam a 2016. évtől, és 
az sem véletlen, hogy mondjuk az MVH átszervezésében, átalakításában azért 
egy picit az is közrejátszott, hogy a feladatok kiszervezése és a feladatok 
végrehajtása hogyan történt a 2016. évben.  

Ami a tejállatjóléti intézkedést illeti, el kell mondjam a képviselő úrnak, 
hogy mi rengeteg helyen kommunikáltuk előadásokon, fórumokon, 
közleményekben, hogy aki tejállatjóléti intézkedés tekintetében ugyan még 
nem rendelkezik döntéssel, az az egységes kérelmében azért nyújtsa be a 
kifizetési kérelmet, mert mint ahogy például az AKG esetében is, megteheti ezt 
szankciók nélkül. Valóban volt körülbelül 600 olyan ügyfél, aki ezt nem tette 
meg, de dolgozunk azon – az Európai Bizottság előtt van most a mi kérelmünk 
–, hogy ezt a típusú támogatást a jövő évi egységes kérelmükben hagyják jóvá. 
Ha ezt a Bizottság jóváhagyja, akkor még az a kevesebb mint 10 százaléknyi, 
de mégis azért fontos 600 támogatáskérő is mentesülhet ettől a nem kifizetési 
szankciótól.  

Ami a hathónapos és 10 százalékos szabályokat illeti, itt, azt hiszem, a 
képviselő úr valamit összekevert. Azt tudni kell, hogy mi az összes beruházási 
típusú pályázatnál arra kérjük az ügyfeleket, hogy lehetőleg hat hónapon belül 
nyújtsanak be legalább 10 százaléknyi kifizetési kérelmet. Ezzel azt akarjuk 
elkerülni, ami az előző ciklusban volt, hogy valaki nyer egy támogatást, aztán 
két évig ül rajta, és a végén mégsem valósítja meg. Ha valaki azért 
10 százalékot megvalósít már, és kifizetési kérelmet nyújt be, jó eséllyel 
feltételezzük azt, hogy abból a beruházásból tényleg meg fog valami valósulni. 
Ennek ellenére és emellett azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ennek 
a szankciója azért – mondhatni – minimális, és nincsen neki, tehát a 272-es 
kormányrendelet szabályozza a szankciót, ahol viszont 12 hónaphoz van 
kötve. Senkit nem fog tehát az a probléma veszélyeztetni, hogy elveszíti ezeket 
a támogatásokat, hogyha hat hónapon belül a 10 százalékkal nem számol el, 
mert a 12 hónaptól kezdve van szankciója. Itt a probléma elsősorban onnan 
adódik, hogy közbeszerzés-köteles lett néhány beruházás, de azt gondolom, 
hogy azt a fajta európai uniós irányelvet, amit kötelező jelleggel minden 
tagállamnak, így Magyarországnak is át kellett vezetnie a közbeszerzési 
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törvényében, sajnos nem tudjuk megkerülni, bármekkora is lett volna rá 
korábban az igény, ettől nem tudunk eltekinteni.  

Ami az öntözésfejlesztést illeti, valóban, a pályázati kerethez képest az 
igények azért alacsonyabbak, mint amire mi számítottunk. Azért ez a 
felhívásból nem feltétlenül levezethető, abból a jogszabályi háttérből azonban 
igen, ami az öntözésfejlesztésre vonatkozik – elég csak az osztatlan közös 
területekre gondolni –, ezeket sajnos azóta sem tudjuk megoldani, tehát 
vannak olyan anomáliák, amelyek egyszerűen nem kezelhetőek. Azért azt 
fontos elmondanom, hogy az Európai Bizottság jelenleg is az Omnibus 
rendeleten dolgozott, és az új közös agrárpolitika rendeletét tervezi a 
napokban is, és Magyarországra befogadásra került az a fajta módosítás, ami 
az öntözésfejlesztést tudja segíteni elsősorban, a vízkészletekhez köthető 
módosításunkat szeretnénk elfogadni. Eddig úgy tűnik, hogy az összes 
jogalkotó elfogadja ezt a módosításunkat, tehát reményeink szerint azért ez 
egy picit majd pozitívan tud lendíteni az öntözésfejlesztésen.  

A szaktanácsadási pályázatot illetően pedig azt kritikusan elmondta, 
hogy a kamarát akarják valakik helyzetbe hozni – senki nem akarja a kamarát 
helyzetbe hozni. A kamarán kívül jó néhány támogatáskérő van még, aki a 
szaktanácsadási rendszerben – nagyon helyesen – részt is akar venni, mi 
támogatjuk is ezeket. Az valóban igaz, hogy az áfaelszámolással kapcsolatosan 
az NGM-nek van egy előzetes jogi állásfoglalása, és addig is, amíg ezt mi nem 
tisztázzuk a következő hetekben, ma arról hoztunk döntést, hogy az 
elsőszakaszos kérelembeadást egy hónappal meghosszabbítjuk, hogy azok 
számára, akik azért nem akartak eddig beadni támogatást, mert bizonytalanok 
ebben az áfakörös helyzetben vagy akár a munkaszerződéses jogviszonyt 
illetően, amit mi a következő napokban az NGM-mel tisztázunk, addig is 
lehetőség legyen arra, hogy még ők is majd az első szakaszban legyenek 
érintve. Tehát ezt a felhívásunkat, a beadás első szakaszát egy hónappal meg 
fogjuk hosszabbítani.  

Ami a képzéseket illeti, az agrár-környezetgazdálkodáshoz, az 
ökotámogatáshoz a képzéseket illeti, még az előző ÚMVP-ciklushoz köthetően 
is vannak kötelező képzések, a Bizottság jóváhagyta, hogy ezeket december 31-
ig lefolytassuk, ezek a képzések a megyei kormányhivatalokkal 
együttműködve lefolytatásra kerülnek, és amennyiben majd a képzési 
támogatásban is megszületnek a döntések, akkor fogjuk tudni ezeket a 
kötelező vagy akár ajánlott képzéseket majd elindítani. Senkinek nem lesz 
emiatt szankciója, hogyha idő közben mondjuk lejárna a határideje, de egy 
kötelező képzés nem indult el, mert ez egy rajta kívül álló ok, tehát ennek 
szankciója egyáltalán nem lesz.  

Kónya képviselő úr jelezte, hogy egyetért azzal, hogy egy tisztább, 
átláthatóbb rendszer épült ki a projektértékelő stábbal, én ennek kifejezetten 
örülök, és köszönöm azt a támogatást is, amit azzal a célkitűzéssel viszünk, 
hogy a pályázatíró-maffiát szorítsuk ki a rendszerből. Nem sok helyen fordult 
ez elő, de például az egyik ilyen nagyon egyszerű átalánytámogatású – mi csak 
„kis diverzifikációs pályázat”-nak nevezzük magunk között – pályázatnál 
azonban tömegével fordult elő ilyen. Én ott egy büntetőfeljelentést tettem a 
rendőrségen, amelynek a nyomozása még jelenleg is tart, erről tudok 
beszámolni, és folyamatban van a büntetőfeljelentésünk kiegészítése, mert 
azóta napvilágra kerültek olyan információk is, amelyek megerősítik azt, hogy 
itt bizony illetéktelenek mások nevével és élethelyzetével visszaélve hozzá 
akarnak férni ezekhez a könnyű pénzekhez. A pályázatnak egyébként most 
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zajlik a jogosultsági ellenőrzése, és a hiánypótlási szakasz fog megkezdődni a 
következő hónapban.  

Legény képviselő úr kérdésére, illetve volt egy egyedi eset, amit jelzett, 
az AKG-t illetően. Az előző hónapokban, sőt években az a munkamódszerünk 
nekünk is, hogy ha valaki kifizetési kérelemmel vagy támogatási kérelemmel 
kapcsolatosan kifogást emel, akkor az első körben mi is azt a lehetőséget 
vetjük föl a Magyar Államkincstárral és a kormányhivatallal együttműködve, 
hiszen ők végzik a közbenső szervezeti feladatokat, hogy ne egyből a 
másodfokra menjen, hanem ha lehetőségük van rá, mondjuk egy triviális hiba 
történt: nem jól számolták ki az adott földhasználatot, azt saját hatáskörben 
tehessék meg, és az elmúlt hónapokban is ezzel a munkamódszerrel 
dolgoztunk. Tehát amit tud a Kincstár vagy akár a kormányhivatal, azt ő saját 
hatáskörben felülbírálja, és csak abban az esetben megy tovább másodfokra, 
hogyha valóban nagyon nem egyértelmű a kialakult helyzet.  

A kérdéseket illetően még az előleget kérdezte a képviselő úr, a 70 és a 
85 százalékos előlegkifizetés működni fog.  

Ami pedig Magyar Zoltán képviselő úr kérdését illeti, hogy van-e 
javaslat a következő évekre, arra már a miniszter úr részben utalt. Azt ilyenkor 
nyilván el kell mondani, hogy minden egyes tagállamnak megvan a saját 
elképzelése, víziója, és megvan a maga közös agrárpolitika rendszere, amivel 
pedig a mozgásteret adja. Az egyik ilyen például, hogy vonjunk-e le a 
nagyüzemektől támogatást, területalapú támogatást egy bizonyos hektár 
fölött, vagy se. Erről folyamatos vita zajlik még a tagállamokon belül is, hogy 
ez egy lehetőség legyen csak, vagy mindenki számára kötelező legyen, de ezek, 
azt gondolom, első körben majd csak akkor fognak napvilágra kerülni, és a 
viták mindennapi részévé lenni, amikor majd a költségvetésről meg tudunk 
állapodni. Egyelőre még ott tartunk, hogy a többéves pénzügyi keretnek a 
lehetőségeit feszegetjük, és azon dolgozunk, hogy Magyarország számára a 
közös agrárpolitika, annak ellenére, hogy a britek kilépnek, és annak ellenére, 
hogy azért érezhetően az új kihívásoknak, lásd migrációs politika, új 
forrásokat keres a Bizottság, mi azért dolgozunk, és nem vagyunk ebben hál’ 
istennek egyedül, jó néhány komoly tagállam is támogat minket ebben, illetve 
együtt dolgozunk abban, hogy a közös agrárpolitika költségvetése ne 
csökkenjen. Hogy utána most jövedelempótló, beruházási vagy milyen 
lehetőségeket fogunk tudni majd adni az érintetteknek, ez egy picit már a jövő 
zenéje, az első körben a költségvetést kell letárgyalnunk.  

Ami pedig a LEADER-forrásokat illeti, volt egy elég elkeserítő 
tapasztalat – és ezt még a 2010 előtti kormány hagyta hátra – a LEADER-eket 
illetően, ahol a Parlament falain belül is igen sokat vitatkoztunk arról, hogy a 
LEADER-forrásokat mondjuk célszerű-e pártfinanszírozásra fordítani, vagy 
sem, bizonyos alapítványokon keresztül. Mi azt gondoljuk, hogy a LEADER-
eknek ez az 5 százalékos esély most egy kiváló lehetőség arra, hogy a kevesebb 
forrásból is, a relatíve kevesebb forrásból kiváló pályázatokon keresztül kiváló 
támogatások valósuljanak meg. Ezt a LEADER-ek, azt gondolom, meg is 
értették, és el is fogadták. A működésiköltség-anomáliákat megoldottuk, az 
Európai Bizottsággal elfogadtattuk a mi javaslatunkat, tehát ez is rendben 
van. Minden egyes LEADER megkapta a működési forrásához szükséges 
pénzt, sőt előleget is tud felvenni. A bankgaranciát sajnos nem tudjuk 
megkerülni, mert az egy EU-s szabály, tehát azt mindenféleképpen be kell 
nyújtani minden kedvezményezettnek, de azt gondolom, hogy a LEADER-ek 
finanszírozása most már adott, és október 31-éig vállalták azt – 
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munkacsoportot működtetünk e tekintetben is –, hogy a pályázati 
felhívásaikat előkészítik, és utána meg tudjuk ezeket jelentetni. Köszönöm 
szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Kondra Laura elnökhelyettes asszonynak adok szót.  

Dr. Kondra Laura 

DR. KONDRA LAURA, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is tisztelettel köszöntök 
mindenkit, és a türelmükkel nem visszaélve nagyon röviden reflektálnék az 
elnök úr kérdésére. (Lázár János távozik.) 

Mindenekelőtt köszönöm szépen a visszacsatolást, hisz a Magyar 
Államkincstárnak az a legfontosabb célja, hogy minél ügyfélbarátabban járjon 
el, és úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív tendenciát tudunk felmutatni. 
Természetesen folyamatosan van mit javítani a rendszeren, de a legfőbb 
célunk az, hogy minél több ilyen pozitív visszacsatolás érkezzen hozzánk. 
Úgyhogy köszönöm az elnök úrnak.  

Idén – mint minden évben – október 15-e és november 30-a között van 
lehetőségünk előleget fizetni az egységes kérelem keretében. 2016-ban 
11 jogcím tekintetében – beleértve EMGA- és nemzeti jogcímeket – fizettünk 
vagyis fizetett az akkori MVH előleget az egységes kérelemben. Ez kiegészült 
további két VP-s jogcímmel, AKG-val és ökóval. Idén is szeretnénk tartani ezt 
a 11 jogcímet, viszont kiegészítenénk további négy VP-s jogcímmel, 
természetesen AKG-ban, ökóban is fogunk előleget fizetni, illetve TÉT- és 
Natura-gyep jogcímekkel fog ez kiegészülni. Valamint október folyamán 
további három jogcím tekintetében végkifizetést szeretnénk elindítani, ami 
novemberben ki fog egészülni még további nyolc jogcímmel. Mi erre nagyon 
tudatosan és tervszerűen készülünk, hiszen már eleve az egységes kérelem 
beadófelületét is ezért egyszerűsítettük. Ahogy a múltkori bizottsági ülésen 
való előadásomban is említettem, hogy az egységes kérelem keretében közel 
2 ezer formai ellenőrzés mellett idén már olyan tartalmi ellenőrzéseket is 
futtatott a szoftver, amelyeket korábban ügyintéző végzett. Amellett a 
jogszerűföldhasználat-vizsgálatot a szükséges minimumra csökkentettük, 
tehát itt az ügyfelek, a kijelölésre került ügyfelek a tavalyihoz képest a felére 
csökkentek. Az előzetes ellenőrzés intézményrendszere természetesen nem 
idén, hanem tavaly került bevezetésre, de idén még szofisztikáltabb, aminek a 
keretében a támogatást igénylők az esetleges hibáikat ki tudták javítani, ezzel 
is növelve a „makulátlan” kérelmek számát.  

Még egy fontos dolog, amit ki szeretnék emelni, hogy az adategyeztetés 
idén már csak és kizárólag elektronikus úton történik, ezzel is fel kívántuk 
gyorsítani az ügyintézést folyamatát, és növelni az előlegfizetésre kerülő 
kérelmek számát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen a válaszokat. Kérdezem a bizottság 

tagjaitól, hogy van-e további kérdés. (Senki nem jelentkezik.)  
A jegyzőkönyv kedvéért megjegyzem, hogy a miniszter úr előre jelezte, 

hogy másfél, szűk két óra hosszat tud jelen lenni, ezt bőven túlteljesítette, és 
3 órakor jelezte, hogy neki el kell mennie további kötelezettségeinek eleget 
tenni, de államtitkár kollégái továbbra is rendelkezésre állnak.  
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Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincsen, akkor én megköszönöm így a miniszter úrnak és a jelen 
lévő államtitkárokon keresztül az apparátusnak a megadott válaszokat és az 
elvégzett munkát. Én tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen nagy területet 
átfogó miniszter és minisztérium irányába rengeteg kérdés van, mint ahogy 
jeleztem, hozzám is érkeznek egyébként hétköznapi ügyes-bajos dolgok, de – 
és nehéz ezt most nem udvarlásnak venni – határozottan érzem, hogy a 
hozzám eljutott válaszokból a minisztérium és az Államkincstár részéről 
egyértelmű álláspont, hogy elsősorban az ügyfelek, a gazdák álláspontját 
próbáljuk meg érvényesíteni, amennyiben nincs kizáró joghelyzet arra 
vonatkoztatva. És én ennek nagyon örülök, hogy ez a szemlélet most már 
általánossá vált.  

Még egyszer köszönöm szépen a jelenlétet, az 1. napirendi pontot ezzel 
lezárom.  

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Ebben nekem nincs külön 
bejelentenivalóm.  

Mindenkinek megköszönöm, aki az OMÉK-on tartott kihelyezett ülésen 
részt vett, és itt újból meg szeretném köszönni munkatársaimnak a 
háttérszervezést, hogy zökkenőmentes és igényes kiszolgálás és 
vendégkörnyezet fogadott ott bennünket.  

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

Tisztelt Elnök Úr! Lázár miniszter úr is említést tett a kihelyezett ülésre való 
meghívásról. Erre a javaslatunk a helyi és a politikai egyeztetések után 
október 12-e… 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért 

felelős államtitkára: Elnök úr, elnézést, elenged bennünket? (Közbeszólás: 
Persze!) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, természetesen! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért 

felelős államtitkára: Csak mert addig nem távozunk. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Értettem. De mivel az 1. napirendi pontot lezártam, ez azt 

jelenti, hogy az arra érkezett vendégeknek, előadóknak a kötelezettsége 
megszűnt.  

 
DR. VITÁLYOS ESZTER, a Miniszterelnökség európai uniós 

fejlesztésekért felelős államtitkára: Köszönjük szépen, jó munkát, 
viszontlátásra! (Közbeszólások: Köszönjük! Viszontlátásra! – Az 1. napirendi 
ponthoz érkezett vendégek távoznak.) 

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tehát az október 12-

ei csütörtöki napot szeretném javasolni, az ilyen bizottsági héten van. 
(Közbeszólás: Az B hetet jelent?) Hogy? (Közbeszólás: B hét?) B hét, B hét. 
(Kónya Péter: És egynapos vagy kétnapos?) Egynapos. (Közbeszólás: És a 
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helyszín?) Mezőhegyes. (Horváth István: Hány órára?) 10, vagy 10.30-ra is 
tehetjük esetleg. 

 
ELNÖK: Jó, köszönjük szépen. A technikai részleteket egyeztetjük, meg 

fogjuk beszélni, hiszen innen a titkárság mindenféleképpen busszal kell hogy 
menjen… (Horváth István: Étel lesz? – Farkas Sándor: Lesz minden! – 
Derültség.) Na tessék! (Farkas Sándor: Minden nem, csak… – Derültség.) 
Na, várjunk! (Közbeszólás.) Na, várjunk, beszéljünk először a munkáról, tehát 
még az egyebek napirendi pontnál tartunk, beszéljünk először a munkáról!  

Az időpontot köszönjük, a titkárság minden bizonnyal a szokásos 
módon értesíteni fogja a bizottság tagjait, hogy milyen módon készülünk a 
helyszín megközelítésére (Farkas Sándor: Autópályán.), erre kérjük is majd a 
visszajelzést minden bizottsági tagtól, hiszen biztos, hogy innen hivatali 
gépjármű, kisbusz vagy valami ilyesmi fog menni, a bizottsági tagok pedig 
majd jelzik, hogy becsatlakoznak-e, és visszaérkeznek Budapestre, vagy pedig 
ki-ki egyéni módon közelíti meg, illetve érkezik oda. Köszönjük szépen akkor.  

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Lehet 10 órára vagy 

10 óra 30-ra tenni az ülést, ez nem befolyásolja a programot. Az odaérkezés 
Budapestről 2 óra 30 perc autópályán, 2 óra 20 perc, betartva a 
sebességkorlátozást. (Horváth István: Oda, plusz vissza?)  

 
ELNÖK: Te ott maradsz, úgy hallom, mert szállás után érdeklődtél. 

(Horváth István közbeszól.)  
Az egyebekben van-e még kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Az egyebek napirendi pontot is bezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 12 perc) 
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


