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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a
napirend elfogadása
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A mai napirendtervezetet képviselőtársaink a
szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirendtervezettel kapcsolatosan. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen.
Szavazunk róla. Ki az, aki egyetért a napirendtervezettel? Aki igen,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.
Dr.
Fazekas
meghallgatása

Sándor

földművelésügyi

miniszter

Egyetlenegy érdemi napirendi pontról döntöttünk, mégpedig dr.
Fazekas
Sándor
földművelésügyi
miniszter
meghallgatásáról
az
Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a alapján, ezt a szokások szerint minden
évben meg szoktuk tenni. Köszöntöm a miniszter urat! Köszöntöm az őt
kísérő, szerintem összes államtitkárt, aki az FM-ben ebben a pozícióban van.
Szokásunknak megfelelően meg fogom majd adni a szót a miniszter úrnak,
hogy ismertesse az elmúlt egy év számára legfontosabb munkaterületét, majd
pedig utána a bizottság tagjai kapnak lehetőséget kérdések, észrevételek
megtételére. Megadom a szót a miniszter úrnak.
Dr. Fazekas Sándor beszámolója
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai
bizottsági ülésen! Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok az elmúlt egy
évben a mezőgazdaságban, élelmiszergazdaságban történt fontosabb
eseményekről, sőt lesznek olyan dolgok, amelyek kapcsán egyfajta kitekintést
szeretnék tenni az elmúlt három évre, illetve az előttünk álló feladatokra is.
Egy ilyen beszámoló nyilván csak vázlatos lehet, hiszen nagyon sok
minden történt az előző bizottsági meghallgatás óta, én mégis azzal kezdeném,
hogy a közelmúltban zajlott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választása,
megkezdődött a kamaránál a tisztújítás, ami a magyar gazdatársadalom nagy
odafigyelése, részvétele mellett zajlott, és én örülök annak, hogy a MAGOSZ,
illetve a szövetségesei, összesen 17 szervezet imponálóan, biztosan,
88 százalékos támogatottsággal nyerte ezt a választást. A MOSZ-os, az MSZP
által fémjelzett másik lista mindössze 5 ezer szavazatot, tehát tizenegynéhány
százalékot kapott. Ez azért is fontos, mert ebben a bizottságban is volt már
téma a kamara, érték támadások a kamarát, de a gazdák eldöntötték ezt a
vitát, és látszik az, hogy bár a politika felhőrégióiban vannak kifogások, de a
magyar gazdatársadalom példátlan egységben nyilatkozott pár nappal ezelőtt,
példátlan egységben erősítette meg az agrárkamarai MAGOSZ-os listát. Ez
elismerés valamennyiünk számára, a MAGOSZ számára, a kormányzati
politika számára, hiszen a kormány mindig nemzeti ügynek tekintette a vidék
fejlesztését, a családi gazdaságok támogatását, és itt most jól látható 40 ezer
szavazattal megerősített vélemény fogalmazódott meg. Ez nyilván kötelez
bennünket arra, hogy kellő tisztelettel és aktivitással dolgozzunk továbbra is
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azon célok érdekében, amelyeket a családi gazdaságok megerősítéseként, a
vidéki életminőség javításaként, a mezőgazdasági termelés minőségi,
mennyiségi javításaként is összefoglalhatunk.
Történelmi léptékű változások voltak a közelmúltban a magyar
mezőgazdaságban, elég arra gondolni, hogy az előző ciklusban elfogadott
földtörvény már a gyakorlatban működik, a végrehajtására szolgáló
rendelkezések és intézkedések megtörténtek, de új erdőtörvény és
halgazdálkodási törvény is elfogadásra került. A vadászati területeknek, a
halgazdálkodási területeknek a bérbeadása, illetve a kijelölése és ezeknek a
területeknek a birtokbavétele is megtörtént, illetőleg folyamatban van. Talán a
földtörvényre hívnám fel a figyelmet, hiszen itt az Alkotmánybíróság
megerősítette azt a jogszabályt, amely a vidék számára elsőrangú fontosságú,
nemzeti szempontból is fontos, és a magyar gazdákat védi minden támadástól,
így a jogi környezetben megpróbált támadásokkal szemben is.
Tisztelt Bizottság! A „Földet a gazdáknak!” program volt az elmúlt
időszak egyik legjelentősebb kezdeményezése, itt a családi gazdaságok, a
földművesek összesen 290 ezer hektár meghirdetett földterületből tudtak
válogatni, nyilvános árveréssel lehetett a földhöz hozzájutni, és 195 ezer
hektárt értékesített az állam – ez egy példátlan, a gazdákat segítő lehetőség,
ehhez megfelelő kedvezményes hitel is rendelkezésre állt. 30 ezer gazda tudott
földet venni, ez a földműves-nyilvántartásban szereplő gazdáknak a negyedeegyharmada. 1,4 millió forint volt hektáronként az átlagár, ez közel a duplája
egyébként a korábbi termőföldárnak, tehát látszik az, hogy itt az árak is
emelkedtek, illetve az érdeklődés is komoly volt, hozzátéve azt, hogy maradtak
egyébként állami földek ebben az értékesíthető körben is. Aki akart, az, ha volt
rá lehetőség helyben, tehát ha volt föld, akkor tudott is venni. A 3 hektár alatti
földeket pályázaton értékesítjük, ez is egy folyamatos munka. Külön
kiemelném azt, hogy a fiatal gazdák kiemelkedően eredményesen szerepeltek
az árveréseken, hiszen a vásárlók közül 1219 földműves volt 40 év alatti, akik
összesen mintegy 50 ezer hektár összterületű, Budapest méretű ingatlant
vásároltak meg.
A családi gazdasági modellnek a támogatása jól látható a
földhasználatban. Mi az erős agrárközéposztályt segítjük azáltal, hogy a jogi
környezet, a támogatáspolitika is őket hozza helyzetbe, őket preferálja. Míg
2010 környékén a földhasználat úgy nézett ki, hogy a természetes személyek,
tehát a földművesek a területnek az 50 százalékát birtokolták, a jogi személyek
a másik 50 százalékát, ez most eltolódott, már 60 százalék a földművesek
közvetlen földhasználata, és 40 százalékra csökkent a jogi személyek –
beleértve a nagyobb birtokokat is – földhasználata. Célunk a 80-20 százalékos
kis- és közepes birtok, illetve nagybirtok aránynak az elérése, és ebbe az
irányba haladunk.
Miközben a magyar mezőgazdaság az elmúlt években a technológiai
fejlődésben, az agrártámogatásokat tekintve, az exportot tekintve is egy
jelentős változáson ment keresztül, felzárkózóban van az Európai Unió
átlagához, a fejlődéssel összhangban új álláshelyek, munkahelyek is
létrejöttek, mintegy 50 ezer új álláshely van részben a mezőgazdaságban,
illetve az élelmiszeriparban néhány év alatt. Ez egy példátlan folyamat, hiszen
sokan vizionálták azt, hogy ha a nagybirtok csökken, akkor kevesebb lesz az
állatállomány, kevesebb lesz az álláshely – ennek a fordítottja igaz. Egyre
többféle termékkel egyre több országban vagyunk jelen, mintegy száz
országba exportál jelenleg a magyar mezőgazdaság.
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Az új munkahelyek létrejöttével megfigyelhető az is, hogy a
mezőgazdaságban ma már inkább a munkaerőhiány a jellemző, különösen a
szezonális munkáknál figyelhető ez meg, de az állattenyésztésnél, a
kertészeteknél szintén ezt jelzik. Míg 2010 előtt az volt a jellemző, hogy falun
nem lehetett megélhetést találni, ma a gazdák örömmel alkalmazzák azokat,
akik ott munkát keresnek. Szerintem mindenképpen el kell hogy hangozzék
itt, ezen a fórumon ez a váltás is, mert úgy, ahogy a birtokszerkezet változik, a
tulajdoni arányok is változnak, úgy változik a foglalkoztatás is.
A magyar mezőgazdaság kapcsán, ha megnézzük az elmúlt esztendőt,
kézzelfogható eredménynek tekinthető, hogy az elmúlt időszakban, 2016-ban
a bruttó hozzáadott érték volumen 16, 8 százalékkal növekedett. Nyilván nem
csak a jó termésnek köszönhető ez, hiszen máskor is voltak jó termések, bár
kifejezetten jó év volt a 2016-os, de erre még sikerült ráerősíteni. Ha a
gazdasági növekedést nézzük, a magyar mezőgazdaság 0,6 százalékponttal
járul hozzá a 2 százalékos gazdasági növekedéshez, tehát a mezőgazdaság
továbbra is a gazdaság egyik erős szereplője, motorja, a foglalkoztatásban
pedig a gépiparhoz hasonló teljesítményre volt képes.
A mezőgazdaság kibocsátása 2016-ban meghaladta a 2619 milliárd
forintot, ez hat év alatt folyó áron 55,3 százalékkal, változatlan áron is
33 százalékkal bővült. De ha megnézzük, mondjuk a frisszöldség-kibocsátás
51 százalékkal nőtt, a gyümölcs 31 százalékkal, látszik, hogy az egyes
ágazatokban is jól látható a növekedési pálya. Mindenképpen dicséri a gazdák,
a szakemberek, a földművesek teljesítményét ez az eredmény.
Növekedési pályán van, illetve stabilizálódott az állattenyésztés, holott
jó néhány válsággal kellett szembesülni, elég a sertéspiaci válságra, a tejpiaci
válságra, a baromfiinfluenzára gondolni, amelyek teljesen átrendezték az
európai helyzetet, és a tejpiaci válság következtében egyes országokban 2025 százalékkal csökkent a tejelőtehén-állomány, miközben Magyarországon
egyébként növekedett 5-6 százalékkal. Még a baromfiágazat is növekedett
2010 óta a nehézségek ellenére, és stabilizálódott a sertéságazat is. Én bízom
abban, hogy a mostani kedvező árak egyébként elősegítik a további
növekedést.
Folytatjuk azokat a programokat, amelyeket megkezdtünk, a
Borkiválóság Program, a kistermelői program, a különböző gazdapiacok
támogatása, a Pálinkakiválóság Program, a prémium termékeket elősegítő
rendezvények támogatását, és ebbe a sorba tartozik a két OMÉK is, amely
ebben a ciklusban volt. A legutóbbi OMÉK kifejezetten jól sikerült, közel ezer
kiállító és 90 ezernél több látogató volt, a magyar élelmiszergazdaság teljes
választéka jól látható, megfigyelhető volt.
Talán még egy gondolat az agrárkivitelről. Az exportunk 2016-ban
8 ezer millió euró volt, a külkereskedelmi egyenleg pedig 2877 millió euró
volt, hat év alatt az export 37,5 százalékkal, a külkereskedelmi többlet pedig
34,9 százalékkal nőtt, és nőtt a feldolgozott termékek aránya is. Ma már
elmondható, hogy az exportunknak mintegy az egyharmada az, ami
feldolgozás nélkül, tehát például takarmányként, búza, kukorica formájában
kerül a külpiacokra, és egyre többet dolgozunk fel a meglévő készletekből.
Tisztelt Bizottság! Az agrártámogatásoknál, ami nyilván fontos része a
termelésnek, a termelés feltételrendszerébe tartozik, 2007 és 2013 között
Magyarországra a közvetlen támogatás és a vidékfejlesztés keretében
10,4 milliárd euró jutott, 2014 és 2020 között pedig 12,39 milliárd euró
támogatást lehet kifizetni, ez a 2010-es értéknél 34 százalékkal több.
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Nyilvánvaló, hogy ez is benne van a mostani teljesítményben, a gazdák
versenyképességét ez nagymértékben befolyásolja.
Szintén
befolyásolja
a
versenyképességet
különösen
az
élelmiszeriparnál az adórendszer, az adókörnyezet. Én azt szeretném
elmondani, hogy 2017. január 1-jétől folytatódott az a program, amely az
egyes alapvető élelmiszerek áfájának a csökkenésében nyilvánul meg, a friss
tej, a baromfihús és a tojás áfája 5 százalékra mérséklődött, 2018. január 1jétől pedig a fogyasztási célú halakra vonatkozó áfakulcs, illetve egyes
sertésmelléktermékek áfája fog mérséklődni, az éttermi vendéglátás szintén
érinti az ágazatot. Bízom benne, hogy ezt a programot a költségvetés teherbíró
képességére is figyelemmel tudjuk majd folytatni.
A célunk tehát az, hogy a gazdák megfelelő jogi és támogatási
környezetben tudjanak termelni, ehhez az állam a feltételrendszert biztosítsa,
és egyúttal a cél is megfogalmazható, hogy egészséges, jó minőségű, GMOmentes, természetes élelmiszert akarunk előállítani, olyat, amely a magyar
konyha, a magyar étkezési kultúra hagyományainak, elvárásainak is megfelel,
egyúttal az exportpiacokon is érdeklődésre tarthat számot. Ezért is
Magyarország elkötelezett a GMO-mentes termelés mellett, kezdeményezői
vagyunk a Szövetség a GMO-mentes Európáért összefogásnak, itt már
14 uniós tagország és jó néhány Unión kívüli állam is csatlakozott hozzánk a
legutóbbi bizottsági ülés óta. Ezt 2015-ben a Grüne Woche vásáron indítottuk,
és folyamatos a kapcsolattartás az érintettekkel.
Magyarország vendégként, díszvendégként vett részt az idei német Zöld
Héten Berlinben, nagysikerű volt a bemutatkozás, gyakorlatilag félmilliós
látogatói tömeg fordult meg a magyar standon.
Az idei termésátlagokról, az idei évi mezőgazdasági eredményekről, azt
hiszem, a tisztelt jelenlévők közül már valamennyien tájékozódtak. Talán azt
lehet elmondani, hogy az idei esztendő, bár nem éri el a tavalyit, de mégis
jobban sikerült, mint amire számítottunk, a búzánál különösen, hiszen ott
rekordtermésünk van, de a többinél is, a kukoricánál is, a többinél is egészen
jó eredmények vannak. A betakarítás a vége felé közeledik, egyedül a
cukorrépa az, amiből 71 százalék még kint van, és az őszi mezőgazdasági
munkák is 100 és 90 százalék között vannak az egyes növényi kultúráknál.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagymértékben bővültek a beruházások a
mezőgazdaságban, ami a versenyképesség szempontjából nagyon fontos, itt
2017. I. félévi adatunk van. 150 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre a
gazdák, közel egyharmaddal többet, mint az előző esztendőben. Látszik az,
hogy a jövőt nemcsak a kamarai választáson látják a MAGOSZ-ban, amely
stratégiai partnere a Fidesz-KDNP-kormánynak, hanem látják a jövőt a
termelésben is, és ez egy jó alap az elkövetkező évekhez.
A támogatások kifizetése az államszervezet átalakításától függetlenül
folyamatosan zajlott, ez érvényes a termeléshez kötött támogatásokra is,
illetve azokra, amelyeket például a baromfiinfluenza pusztításával
összefüggésben a termelők részére nyújtottunk. A tejpiaci válsághelyzetet
szintén úgy sikerült túlélni, kezelni, hogy az állam lényeges támogatási
forrásokat mozgósított.
A hitelfinanszírozás is az agrárvilág része. Itt 2011-től a Széchenyi
Kártya Program részeként Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel, Agrár
Széchenyi Kártya bevezetése történt meg, és örülök annak, hogy a
vállalkozások, a mezőgazdasági vállalkozások, a fiatal gazdák is örömmel
veszik ezt igénybe.
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A szőlő-bor ágazatra szeretnék még kitérni, hiszen egy olyan
nagykövete a magyar bor az országnak, amely a világ legtávolabbi pontjaira is
eljut. A Borkiválóság Program szép eredményeket hozott ebben az évben is, a
furmint évéről van szó, amelyből jelentős készleteink vannak, és a nemzetközi
borversenyeken, borbemutatókon is megjelent, komoly munka van ebben.
Illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az együttműködésével elkészült
egy szőlő-bor ágazati stratégia is, amely a magyar országimázsban fontos
szerepet betöltő borok további népszerűsítését, a termelési feltételek javítását
tartalmazza, erre tesz javaslatokat. Egyúttal az új jövedéki szabályozás jelentős
könnyítést jelent a kisüzemi bortermelőknek, és egy egyszerűsített eljárást
jelent. Tulajdonképpen hogyha megnézzük a borászatokat, akkor az összes
borászati üzemnek akár a 90-95 százaléka is igénybe tudja ezt venni, jelenleg
is komoly érdeklődés van ennek az egyszerűsített formának az alkalmazása
iránt.
Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Fehérjetakarmány Program a GMOellenes munkánk része. Két ponton kell a GMO-val számolnunk: az egyik a
köztermesztés, ahol egyértelmű a jogszabályi, alkotmányos iránymutatás, a
másik pedig a takarmányozás, ahol általában feldolgozott formában kerül be
részben vagy döntően GMO-s szóját tartalmazó állati takarmány. Nekünk az a
célunk, hogy kiváltsuk ezt az importot – ez egy jelentős tétel, ez egy 600 ezer
tonnás import egyébként évente –, meg tudjuk termelni azokat a
takarmányféleségeket, amelyeket erre alkalmasak. Nyilván ehhez egy alapos
kutatási program tapad, amelyhez kísérletek és az érintettek bevonása
szükséges. Ezt tartalmazza a Nemzeti Fehérjetakarmány Program, amelynek a
szakmai vitája lezajlott, és én bízom abban, hogy ellentétben két korábbi
programmal, amelyek valahogy zátonyra futottak, ezt valóra tudjuk váltani.
Jelentős lehetőség ez a termelők számára, hiszen újabb piac nyílik, illetve az
élelmiszeripar számára is, hiszen a GMO-mentes élelmiszerek iránt, a
takarmányozási szempontból GMO-mentes élelmiszerek iránt is komoly
érdeklődés van. Itt fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy célzott
támogatással a szója termőterülete és termésmennyisége is nőtt az elmúlt
években Magyarországon.
A BIOEAST kezdeményezés szintén ennek az időszaknak a sikere. Itt a
közép- és kelet-európai országok összefogásáról van szó, hogy kutatásifejlesztési célokra lehetőleg minél több uniós forrást tudjunk igénybe venni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt időszakban az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer-biztonsági szervezetrendszer Magyarországon
meggyőződésem szerint nagyon eredményesen működött, Magyarországról
nem indult ki semmilyen élelmiszerbotrány, és sikerült megvédeni az országot
olyan veszélyes járványoktól is, mint például a kéknyelv betegség vagy más
pusztító hatású járványok. Amivel nagyon nehéz volt megbirkózni, és egész
Európát érintette, az a baromfiinfluenza, de ott is sikerült lehatárolni a
fertőzött területet, és az országot kivezetni ebből a válsághelyzetből.
Szintén az élelmiszer-biztonságot érinti, bár nem okvetlenül az
egészségre veszélyes kategória, hanem a minőség vonatkozásában, az
úgynevezett kettős minőségű élelmiszerek problémája, amit Magyarország
vetett fel, Szlovákiával együtt vetettük fel, és most már a V4-ekkel együtt
igyekszünk abba az irányba eljárni az Európai Uniónál, hogy uniós szintű
jogalkotás legyen, hiszen itt egy olyan, a vásárlókat megtévesztő magatartásról
van szó, amely a termékeknek a minőségét, hogy úgy mondjam, a keleteurópai országoknál egy szerényebb szinten biztosítja, a multik,
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nagyvállalkozások gyakran silány, gyengébb beltartalmú, rosszabb ízű
termékeket exportálnak, hoznak be a mi területünkre. Itt volt arról vita, hogy
létezik-e egyáltalán ez a probléma, a Bizottság Juncker elnök úrral ez élen
ebben a kérdésben nekünk adott igazat. Most egymillió euróból egy olyan
program zajlik, hogy a vizsgálati eljárásokat hangoljuk össze, illetve
megkezdődik remélhetőleg az a jogalkotás is, amely ennek a problémának a
végleges megoldását jelenti. Ez tulajdonképpen az elkövetkező időszak
agrárszabályozásánál az egyik fokmérő arra, hogy képes-e az Európai Unió a
fogyasztók, az uniós polgárok érdekében hatékony döntéseket hozni.
Tisztelt Bizottság! Még jó néhány téma lenne előttem, de azt hiszem,
hogy a kérdésekre is kell szánni időt. Talán zárásként annyit szeretnék
elmondani, hogy az előttünk lévő időszaknak a legnagyobb kérdése az új közös
agrárpolitika. Itt a Bizottság, az Unió különböző döntéshozó szervei az
elkövetkező hónapokban jó néhány alapdokumentumot fognak közzétenni a
finanszírozásra, annak a szerkezetére vonatkozóan, a környezetvédelmi,
zöldítési és más intézkedésekre vonatkozóan, tehát az agrárdiplomáciának a
fő súlypontja a külpiacok természetszerű becserkészéséről erre a területre fog
összpontosulni. Bízom benne, hogy itt sikerül elérnünk azokat a kitűzött
célokat, amelyek úgy összegezhetőek, hogy nekünk, Magyarországnak, a
magyar gazdáknak ez a mostani agrártámogatási rendszer minden gond és baj
ellenére még mindig a legjobbnak tűnik azon variációkhoz képest, amelyeket
egyébként már korábban kidolgoztak, vagy amire a jövőben számíthatunk,
hiszen az uniós pénzügyi források, a gazdáknak járó agrártámogatások körül
azért jó néhányan elképzelésekkel szoktak ilyenkor megjelenni, hogy
miképpen lehetne ezeket csökkenteni, és nem akarom minősíteni a célokat,
hiszen egy részük környezetvédelmi álca alatt jelenik meg, más részük meg
kutatási és fejlesztési álca alatt, vagy a migránsok betelepítésének az álcája
alatt, de a közös nevező mindegyikben az, hogy az agrártámogatásokat akarják
csökkenteni. Ugyanakkor a magyar álláspont az, hogy az agrártámogatások a
gazdák érdekeit szolgálják, de valójában egyben minden élelmiszer-vásárló
érdekeit is megjelenítik, hiszen hogyha nincsen agrártámogatás, többe kerül a
minőségi élelmiszer, és akkor törvényszerűen utat nyit az importnak egy
másfajta felállás. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ha az
agrártámogatásokat akarja valaki csökkenteni más feladatoknak a támogatása
miatt, az azért is elfogadhatatlan, mert hogyha valaki új feladatot akar az Unió
költségvetéséből megoldani, akkor ahhoz hozzon forrást, akkor mutasson rá,
hogy milyen pluszbevétel áll ehhez rendelkezésre! Azért is lenne méltánytalan,
hogyha csökkenne a magyar gazdák agrártámogatása, mert jól tudjuk, hogy az
pár évvel ezelőtt állt be arra a szintre, ami biztosítja azt, hogy közel azonos
versenypozícióban legyenek, közel azonos versenypozícióban legyünk, mint a
nyugat-európai versenytársak. Szerintem tehát ez az elkövetkező időszaknak a
fő kérdése, és én bízom abban, hogy mind a bizottság, mind a tisztelt
képviselők segítik majd a tárca munkáját ebben a kérdésben. Köszönöm
szépen, elnök úr.
Hozzászólások, kérdések
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Amíg képviselőtársaim
jelentkeznek a szokás szerint egy ellenzéki műfajnak tekintett napirendi
pontnál, két rövid megjegyzést hadd tegyek! Az egyik a kettős mércével, a
kettős élelmiszer-minőséggel kapcsolatos. Sajnálatos módon itt már a tettek
mezején érezhető a megkülönböztetés, mondhatom úgy, a régi tagországok és
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az új tagországok között, mert jellemzően az újonnan csatlakozó
tagországokat érinti a kettős élelmiszer-minőség. De, hogy ne csak ezt a
területet említsem meg, az új földforgalmi törvények kapcsán, amelyeket a
csatlakozó országok meghoztak, kizárólagosan csak az utólag csatlakozott
országoknál rendelték el a földforgalmi törvények vizsgálatát egységes EU-s
ellenőrzés szintjén, a régi tagországokénak a vizsgálatát nem rendelték el. Ez
azért érdekes, mert mi a régi tagországok által alkalmazott egyes fordulatokat
emeltük át, magyarul ha ott is elrendelnének egy általános
földforgalmitörvény-vizsgálatot, akkor kiderülne, hogy a klasszikus, nagy, régi
tagországoknál is vita tárgyát képezheti esetleg egy-egy megfogalmazás, úgy,
ahogy például Magyarország esetében azt vitatják is.
Én nagyon nagy reménységgel vagyok, hogy nemcsak Szlovákia és
Magyarország, hanem a V4-ek között – főleg most, Magyarország soros
elnökségének az ülésszaka alatt – itt komoly együttműködés van, hiszen a
miniszter úr is a média által látott eseményekről tudósított, amikor a V4-ek
FM-miniszterei ezt a témát közösen értékelték, és álltak ki a
megkülönböztetés ellen. Kíváncsi vagyok, hogy a Bizottság elnöke a szóbeli
együttérzését majd meri-e továbbvinni a jogi formulára, hogy ezt ténylegesen
vizsgálják meg.
Ami viszont szerintem még ennél is sokkal izgalmasabb Magyarország
arculata tekintetében, az a GMO-kérdés. Nagyon sok területet megemlített a
miniszter úr, a mostani szakaszban különösen a fehérjetakarmány kiváltására
indított elképzelés egy nagyon komoly következményekkel járó dolog, a tiszta
élelmiszerek, a húskészítményeink is úgymond GMO-mentesek, -tiszták
lehetnek. A miniszter úr az OMÉK-en bejelentette a védjegy- és jelölés
kérdését a GMO-s termékekkel kapcsolatosan, bocsánat, a GMO-mentes
termékekkel kapcsolatosan, ez nagyon lényeges. Ha erről részletesebben
szólna néhány mondatot majd – ez lenne a kérésem –, hiszen erre, úgy érzem,
fel kell készíteni a lakosokat is, hogy tudják, mit jelent, meg kell ismertetni
velük ezt az irányultságot. Nekem van egy nagyon drasztikus, régóta
hangoztatott nagyon drasztikus megkülönböztetésre tett javaslatom, ez pedig
az, hogy az élelmiszerpolcokon külön kellene kezelni a GMO-s és a GMOmentes termékeket, és rá kell bízni a fogyasztóra – mert mindig azt mondják a
GMO-párti barátaink, hogy bízzuk a fogyasztóra, hogy ő megeszi-e a GMO-s
élelmiszert, vagy nem –, akkor itt tényleg rábíznánk a fogyasztóra, hogy kérem
szépen, ezen a polcon a GMO-s élelmiszerek találhatóak, ezeken meg a GMOmentes élelmiszerek, és rábízzuk a fogyasztóra, hogy melyik polchoz megy
oda, hogy továbbmenjek még egy esetleges GMO-s kérdés frontján, amiben
élenjárók vagyunk. Köszönöm szépen.
Ha jól láttam, Harangozó Gábor alelnök úr, majd pedig Farkas Sándor
alelnök úr következik, utána folyamatosan szólítom a közben jelentkezőket.
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke:
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a miniszter urat és a teljes
államtitkárságot! Először is szeretném megköszönni a miniszter úrnak a
beszámolóját.
Azzal kezdeném, amivel a miniszter úr is kezdte, az agrárkamarai
választással. Egy kicsit meglepett, hogy a miniszter úr ezzel kezdte, hiszen
valóban nem volt olyan rossz mezőgazdasági év az előző év, és arra
számítottam, hogy inkább ezekkel a számokkal fog előjönni, mint a kamarai
választással, hiszen egyáltalán nem értem, hogy arra azért hogyan lehet olyan
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nagyon büszkének lenni, hogy a 360 ezer szavazásra jogosultból 47 ezren
mentek el. Ez egy 13 százalékos részvétel, ha úgy tetszik, akkor a szavazásra
jogosultak 11 százaléka szavazott a MAGOSZ-ra, kétségtelen tény, hogy a
MAGOSZ jelöltjeit választották meg mindenhol.
Az első kérdésem ezzel kapcsolatos lenne: a miniszter úr minek tudja
be azt, hogy a választásra jogosultak alig több mint 10 százaléka vett részt a
MAGOSZ választásán, illetve persze nem a MAGOSZ-, hanem a kamarai
választáson? Én nem nagyon tudom másnak betudni ezt, mint hogy ez az
Agrárkamara, így, ahogy van, nem nagyon jó semmire, a legtöbben ezt egy
adóbeszedésnek tartják. Azok a szolgáltatások, amelyeket a kamara nyújt,
igazából nem szolgáltatások, a földbizottságokon kívül nagyon komoly,
értékelhető munkát nem végez a kamara, és véleményem szerint annak is
tudható be, hogy ilyen kevesen vesznek részt, hogy nem jól működik.
Szerintem igencsak fölül kéne vizsgálni ennek a kamarának a működését. Ha
megnézzük, hogy a szomszédos Ausztriában milyen feladatkört lát el a
kamara, hogyan segíti elő az integrációk létrejöttét, az egyes területekre
jellemző termékek kialakítását, marketingjét, annyi mindent csinálhatna egy
kamara, ami valóban a vidék életét, a mezőgazdaságot segíthetné, mégsem
történik ez meg. Énszerintem ez nem büszkeség, hanem baj, hogy így alakult a
kamarai választás, ami – még egyszer mondom – véleményem szerint azért
van, mert nem jól működik a kamara.
A miniszter úr beszélt a földek értékesítéséről is. Sokat nem akarok
erről beszélni, talán a többiek is akarnak ezzel kapcsolatban megjegyzést
tenni. Én továbbra is csak annyit tennék hozzá, mint ahogy ezt már korábban
is elmondtam, hogy én kifejezetten szégyennek tartom azt, hogy, miniszter úr,
ön személyesen és az ön tárcája is abban játszott közre, sőt ön volt az
előterjesztője annak, hogy ha már egyszer eladták a földeket – amivel
maximálisan nem értettünk egyet, ellenzéki oldalról senki –, akkor legalább
azt a pénzt, azt a bevételt, ami így a vidékről származott, nem kellett volna
kivonni a vidékről. Tehát azt, hogy azt államadósság-finanszírozásra
fordították, és azt a 300 milliárd forintot így kivonták a vidék életéből, azt én
óriási nagy bűnnek tartom.
Azt mondta, miniszter úr, hogy a családi és a kisgazdaságok kormánya
az önök kormánya. Szeretném megkérdezni, miniszter úr, hogy ha ez így van,
akkor miért csökkent drasztikusan az őstermelők száma. Miért van az, hogy a
kormány lemondott arról az opcióról, hogy a kistermelői támogatás kapcsán
az átalány választásával éljen? 1250 euróig ezt meg lehetett volna tenni,
mintegy 80 ezer ügyfélnek jelentett volna ez segítséget, de a magyar kormány
ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni.
Bejelentettek nemrég egy könnyítést az őstermelők számára, azt, hogy
nekik is a NAV fogja kitölteni az adóbevallásukat, ami első blikkre
természetesen egy komoly könnyítés lehet, de az lenne a kérdésem, hogy
honnan lesznek adatok, ki és hogyan fogja gyűjteni az adatokat az őstermelők
adóbevallásának az elkészítéséhez, hiszen honnan lehet tudni, hogy mennyi
terméket adtak el a piacon, vagy hogy milyen számláik vannak, vagy hogy
milyen adózási formát választanak a négy választható adózási forma közül?
Tehát ha esetleg valamelyikőjük tudna egy pár szót mondani arról, hogy ez a
rendszer hogyan fog működni – mert első ránézésre ez nagyon jó, de azért
elég sok kérdést vet fel –, akkor azt megköszönném.
A miniszter úr beszélt az állattenyésztésről is. Nem gondolja úgy,
miniszter úr, hogy érdemes lenne azért ezt az állattenyésztési stratégiát
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felülvizsgálni? Hiszen nemhogy javult volna az állattenyésztés aránya, hanem
még valamelyest romlott is a növénytermesztéssel szemben. Itt valószínűleg
valami újat kéne kitalálni azokon túl, amik eddig mentek, merthogy nem
sikerült az arányon érdemben javítani, illetve nemhogy érdemben, nem
sikerült javítani az arányon.
Végezetül már csak egy kérdésem maradt. Nagyon úgy tűnik, hogy a
világon két ország van, ahol nem működik mezőgazdasági árutőzsde, az egyik
Észak-Korea, mert ott olyan egyáltalán nincs is, a másik pedig Magyarország.
Miért van ez, miniszter úr? Egyáltalán nincsenek kötések az árutőzsdén. Mi
ennek az oka? Köszönöm szépen, elnök úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Sándornak adok szót.
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Először is köszönöm a széleskörű
tájékoztatóját. Énbennem egy kérdés, egy megjegyzés és egy kérés is
felmerült, ha szabad ezt a három műfajt így egymás után tennem. Először is
szeretném a miniszter úr és a minisztérium segítségét kérni abban, hogy 2018
őszétől az EU-s jogszabályok szerint az állattenyésztésre vonatkozó törvényi
rendelkezések jelentős részben meg kell hogy változzanak az EU-s
jogszabályok alapján. Éppen ezért én szeretném kérni a miniszter urat és a
minisztérium vezetőit, hogy a Magyar Állattenyésztők Szövetségét tekintse
partnernek ebben a törvény-előkészítő munkában, illetve a Magyar
Agrárkamarát is mondhatom, mert ebben komoly egyeztetéseink vannak már,
és szeretnénk, hogyha ez valóban egy olyan jogszabály lenne, amely hosszú
távra megadja a magyar fajtáknak, a genetikai állománynak a hosszú távú
magyar jövőjét, és ezt a magyar jövőt most őszintén gondolom, a magyar
tenyésztők érdekében végzett munka érdekében, hogy azok a tenyészértékek
valóban hosszú távra fennmaradhassanak, amelyekre az EU-jogszabályok
alapján ők nem biztos hogy következetesen úgy gondolnak, hogy ezekre
szükség van. Ez lenne a kérés az első körben.
A második egy kérdés lenne, és örülök annak, hogy a miniszter úr a
bevezetőjében talán a legaktuálisabb, ha fogalmazhatok így: napi kérdésként
az agrárkamarai választásokról szólt. Itt meg szeretném kérdezni a miniszter
úrtól, hogy az eddigiekben és az elkövetkezendő időszakban milyen
kapcsolatban, hogyan kíván együtt dolgozni a minisztérium és az
Agrárkamara, mert meggyőződésem szerint ebben óriási lehetőségek vannak,
és ebből az együttműködésből egyértelműen a gazdák, a gazdálkodók tudnak
nyertesen kikerülni.
A megjegyzés, a rövid megjegyzésem pedig az, hogy én annak rendkívül
örülök, hogy a fehérjeprogram beindul, de gyakorló gazdaként mondhatom,
hogy a GMO-mentes fajtákkal sem tudunk nagyobb termésátlagot elérni,
illetve a piac nem honorálja ezt az értéket. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy
ebben… Most nem támogatást kérek – nehogy valaki félreértse –, de valami
megkülönböztetést mindenféleképpen. A másik idekapcsolódó dolog pedig az,
hogy énszerintem a fehérjeprogram kapcsán, ha itt most szójában
gondolkodunk, a magyar klimatikus viszonyok önmagukban kevesek ahhoz,
hogy ezt hatékonyan meg tudjuk oldani, és itt össze kellene kapcsolni
bizonyos mértékben a szójatermesztést az öntözésfejlesztési elképzelésekkel.
Mert a kettő egymás nélkül hosszú távon olyan mennyiségben, amire a
magyar állattenyésztőknek és az élelmiszeriparnak mint szója alapanyagra
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szüksége van, öntözés nélkül, eleve a klimatikus viszonyaink miatt olyan
mennyiségben és minőségben – félve mondom ki, de kimondom – szerintem
nem hajtható végre teljes biztonsággal.
Ezek lettek volna a felvetéseim, tisztelt miniszter úr, remélem, hogy
olyan választ fogok kapni, ami örvendetes lesz. Köszönöm szépen.
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót.
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót,
elnök úr. Köszöntöm a miniszter urat és az államtitkár urakat is! Igen, talán
azzal kezdeném, amit Font bizottsági elnök úr is megemlített, hiszen én is
akartam róla beszélni, hogy azért itt elég komoly eljárások indultak a magyar
földforgalmi törvénnyel szemben, amit illetően rengeteg kritikánk van, de
pont nem azok, amiket az Európai Unió is kifogásol, és elnézést, hogy így
fogalmazok, de tényleg nem látok más utat, tényleg fel kell nyomni azokat a
tagországokat is, amelyek ellen nem indult kötelezettségszegési eljárás,
miközben hasonló megoldásokat, hasonló védelmet biztosítanak például a
társas vállalkozások földtulajdonával kapcsolatban vagy a földtulajdonlás
korlátaival kapcsolatban. Javaslom, hogy igenis akár Magyarországnak, vagy
még jobb lenne V4-es összefogásban, de ezeket a nyugati tagországokat fel kell
jelenteni ilyen ügyekben.
Amit mindenképp meg akartam említeni, és még nem került szóba, az
az elég komoly országos fahiány, ami részben érinti a minisztériumot is. Volt
ezzel kapcsolatban a parlamentben is egy vitánk, hiszen vettem a fáradságot,
és az összes megyéből felhívtam néhány Tüzépet, illetve egyéb,
fakereskedelemmel foglalkozó telephelyet, és bizony arról tudok beszámolni,
hogy tavalyhoz képest is jelentős, akár 30-50 százalékos drágulás is
tapasztalható, akkor, hogyha mondjuk konyhakészen szeretné valaki
megvásárolni a tűzifát, akkor mindenféleképpen. Ehhez képest azt látjuk,
hogy nyilván a kampányra, a leendő kampányra készülve is szociális tűzifából
rengeteg tartalék van. Nem akarom a rendszert bírálni, nem ezzel van
problémám, de az mindenképpen aggályos, hogy ezek az emberek az az évi,
frissen kivágott, nedves fát kapják meg, pont azok, akik egyébként szociális
rászorultságból fakadóan is nem nagyon fogják tudni az ebből eredő károkat –
itt a fűtőberendezésre gondolok – majd megfelelően javíttatni, ezt tehát
mindenképp újra kellene gondolni.
Illetve több állami erdészet arról panaszkodik, hogy mivel ilyen-olyan
indokokkal – nem vitatom, hogy lehet, hogy valahol ez egyébként valós indok
volt – ki lettek rugdalva az alvállalkozók, akik a valódi munka jelentős részét
végezték, ilyen formában nincs elegendő ember, tehát fa lenne, csak éppen
lábon áll, és így nem kerül a vásárlók elé. Arról nem is beszélve, hogy olyan
fafűtésű erőművek kötötték le nagyban a kapacitásaikat, amelyeket muszáj
kiszolgálni, hiszen szerződéses jogviszonyban állnak, de ez ismét csak a
fogyasztók kárára történik, hiszen így jóval drágábban vagy egyáltalán nem
jutnak tűzifához. Ezzel kapcsolatban milyen stratégiát alakított ki a
minisztérium, vagy mit kíván lépni, hogy enyhítse ezt a problémát?
De említhetném a munkaerőhiányt is a mezőgazdaságban, ugye, ez
most már évről évre visszatérő, és egyre súlyosabb kérdés. Itt is többször
került már szóba, a parlamentben is, illetve a szakmai oldalakon, fórumokon
gyakorlatilag ez az elsődleges kérdés, ami rendre felmerül. Itt sem láttam
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semmi érdemi lépést, hogy mégis miként kíván a kormány ezen a helyzeten
segíteni.
Részben összefügg ezzel, de más oldalról is megközelíthető maga az
agrár-generációváltás. Ezt nem akarom a kormány nyakába varrni, hiszen
Európa nagy része küzd ezzel a problémával, de itt is 2010-ben azért túl azon,
hogy elmondták, hogy súlyos gond, ígéretek voltak, hogy ez a tendencia
megfordítható, és az a tapasztalatom, és a számok is azt mutatják, hogy sem a
„Fiatal gazda” program, sem az egyéb célzott programok nem voltak képesek
ezt a tendenciát megfordítani, azaz a fiatalabb generációk nem kapcsolódnak
be jellemzően a mezőgazdaságba, ez alól természetesen néhány jól menő cég
kivétel, de ez az általános tendencia.
Szóba került az öntözési program, azt én is nagyban hiányolom. Szintén
2010 óta hallgatjuk gyakorlatilag minden évben, hogy a következő évi
költségvetés majd nem tudom én hány milliárd forintot fog tartalmazni arra
vonatkozóan, hogy hazánkban az öntözhető területek aránya jelentősen
növekedjen. Itt sem lehet semmilyen érdemi előrelépésről beszámolni, és már
a második ciklus végénél tartunk, tehát ez, úgy gondolom, mindenképp egy
súlyos kudarc; ráadásul mind a GMO-mentesítési program, tehát a
fehérjeprogram, mind pedig mondjuk a vetőmag-előállítással kapcsolatban
elképzelhetetlen jelentős mértékű javulás, növekedés, hogyha ezt a programot
nem hajtjuk végre.
A kamarai választásokat már említettük. Én sem olyan pozitívan állok
hozzá, ahogy ezt kormányzati részről hallhattuk. Remélem, hogy a kamara
időben fog változtatni azon a módszeren, ahogy jelenleg dolgozik, hiszen én is
azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag egy pluszadóteherként tekintenek csak a
kamarai tagdíjra a jelenlegi tagok, és ezt is mutatja, hogy a többség valóban
még úgy sem volt érdekelt elmenni választani, hogy egyébként anyagilag neki
a kamarai tagság kiadást jelent; mondjuk nem is csodálkozom ezen, amikor a
megyék többségében egyetlenegy lista volt. Azon is érdemes elgondolkodni
egyébként, hogy milyen az a bürokratikus rendszer, ahol csak egyetlen listára
lehet szavazni. (L. Simon László: Ki akadályozta meg, hogy több legyen?) Ma
a kamarai tagoknak gyakorlatilag semmilyen lehetőségük nincs, hogy
érdemben átláthatóan belenézzenek abba, hogy az az évi több mint 10 milliárd
forint milyen módon kerül elköltésre, nem is véletlen az, hogy főigazgatók,
most már nem is egy esetében több milliárdos csalás gyanúja merült fel, de
ezzel kapcsolatban is csak azt a választ kaptam a parlamentben, hogy sajtós
szóbeszédekre nem reagálnak. Ügyészségi vizsgálatok zajlanak, azért én ezt
többnek tekintem, mint valami sajtóban megjelent szóbeszédnek.
A jogszabályok hiányát is évről évre felrovom itt a miniszter úrnak.
Szintén 2010 óta a levegőben lóg akár az új szövetkezeti törvény, akár a
családi gazdálkodókról szóló törvény, vagy akár mondhatnánk számtalan
olyan törvényt, amit évről évre hiányként elmondok itt, aztán
végeredményben nem történik semmi, még csak a tervezetét sem láthatjuk,
ellenben az integrációs törvénynek az előszeleit azért már hallhattuk, illetve
kiszivárogtak ezzel kapcsolatban dokumentumok. Itt is kíváncsi lennék a
miniszter úr álláspontjára, hogy ami megjelent a sajtóban, az mennyire fedi
azt az elképzelést, amit a minisztérium végül is szeretne megvalósítani, mert
elég ijesztő, amit eddig olvashattunk.
Zárásként én mégiscsak inkább arról szeretnék még néhány gondolatot
megemlíteni, amivel kapcsolatban, úgy gondolom, ha lesz ilyen, hogy a
történelemkönyvekben a miniszter úr nevét megemlítik…
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ELNÖK: Lesz!
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, akkor az minden
bizonnyal az lesz, hogy ön volt az a földművelésügyért felelős miniszter,
akinek a széke alatt gyakorlatilag elherdálták szinte a teljes magyar állami
földvagyont. Ezért én egyetlen megyét hadd említsek meg így kritikaként a
miniszter úrnak, gondolom, ez áll a szívéhez a legközelebb, hiszen JászNagykun-Szolnok megyéről van szó, ahol 12 ezer hektár állami földet
privatizáltak, és nagyon szépek azok a kommunikációs panelek, amelyeket e
köré felépítettek, és amelyeket rendre hallhatunk, hogy 20 hektár körüli az
átlag hektárszám, amit egy nyertes elvitt, és hogy mennyivel több gazdálkodó
jutott így földhöz, mint korábban. De azért ha a számokat megpiszkáljuk,
akkor hamar kiderül, hogy egy nagyon hamis és primitív marketing áll
gyakorlatilag az egész mögött, hiszen konkrétan ebben a megyében
444 nyertesről beszélünk, amit ha elosztanánk csak így egyszerűen, akkor az
jönne ki, hogy 42 hektár földterület per nyertes, ami már eleve a duplája a
kommunikáltnak, de valóban még mindenképp jobban hangzik annál, mint ha
tovább kapirgálunk, ugyanis akkor kiderül, hogy a parcellák kétharmada a
nyertesek 10 százalékához került. Ez tehát a valódi szám, ezzel kellene
foglalkozni, és ilyenkor kellene elgondolkodni, hogy ez a program valóban azt
a célt szolgálta-e, amit egyébéként kommunikálnak, vagy valami egészen
mást. A 100 hektár feletti területeket egyébként 40-45 nagy érdekeltség vitte
el. A 20 hektár alatti nyertesek az 58 százalékát teszik ki az összes nyertesnek,
viszont ez az összes eladott földnek csak az 5 százalékát teszi ki. Ezek azok a
tények, amelyekkel nem lehet vitatkozni, és amelyek homlokegyenest
szembemennek azzal, amit kommunikálnak.
20 kilométeres távolságot határoztak meg itt, hogy a földtulajdonosnak
azon belül kell élnie a megvásárolt földhöz képest, ez lenne a pozitív, és erre
hivatkoznak. Ehhez képest van olyan 230 hektárt megvásároló földtulajdonos,
aki 100 kilométerre onnan, itt, a budai hegyekben lakik egy luxusvillában;
nem hiszem, hogy mondjuk őt kellett volna támogatni ezzel a 230 hektár
állami földdel. A földeknek egyébként a háromnegyedére nem volt licitálás,
tehát amikor azt kommunikálják, hogy miért szólunk mi ebbe bele, vagy mi a
problémám ezzel, hiszen a liciten legnagyobb összeget ígérő vitte a földet,
akkor például Jász-Nagykun-Szolnok megyében a földek háromnegyedére
nem volt licitálás, de hogy a fenébe lett volna – már bocsánat! –, hogyha
mondjuk 100 millió vagy a feletti forintot kellett volna letennie egy családi
gazdálkodónak ahhoz, hogy földhöz jusson az előbb említett nagy területek
vonatkozásában? Egyébként a legtöbb területet vásárló két olasz tulajdonú cég
volt a megyében, pontosabban a vezetőik és érdekköre, sőt a leggazdagabb
száz magyarból is találtunk kettőt, aki szintén földhöz jutott. Szintén nem
hiszem itt sem, hogy őket kellett volna állami földdel segíteni. Volt olyan
érdekkör, amely egymaga 1345 hektárt vitt, és a miniszter úrnak a kedvence,
legalábbis a sajtó szerint az egyik kedvenc pártfogoltja, Nagy József, illetve az
érdekköre, családja is vitt 647 hektárt; szintén nem hiszem, hogy abba a
kategóriába tartozik az úriember és családja, akit feltétlenül állami földekkel
kellett volna segíteni, vagy ha igen, akkor mondják ki őszintén, hogy
egyáltalán nem az volt ezzel a privatizációval a cél, hogy a magyar családi
gazdaságokat életképes birtokmérethez juttassuk, vagy akármi, ami korábban

17
elhangzott, hanem mondjuk az volt a cél, hogy ezeket a száz leggazdagabb
magyar között található figurákat tömjük ki újabb állami földterületekkel.
Én nem szándékozom elmondani a többi megyét (Dr. Fazekas Sándor:
Nyugodtan! Az egész Ángyán-tanulmányt!), azt hiszem, hogy épp elég volt,
hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyét megemlítettem, a miniszter úrnak,
gondolom, ahogy már mondtam, ez állhat talán a legközelebb a szívéhez. (Dr.
Fazekas Sándor: Az Ángyán-tanulmány!) Igen, igen, Ángyán József
tanulmánya nagyon sokat segít azokban a megyékben, ahol ő ezeket már
véghezvitte, ellenben minden szám, amit elmondtam, ellenőrzött általam is, és
bármikor vállalom érte… (Dr. Bitay Márton Örs: Akkor megnyugodtunk!)
Úgyhogy ezekre az értékekre és számokra szeretnék választ kapni, mert így
elmondva, azt hiszem, egészen más képet mutatnak, mint amit
kommunikálnak. Köszönöm.
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János!
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr!
Államtitkár Urak! Talán a Jókai-féle mottó is lehetne a beszámolónak az
alapja, hogy csak az tudja, meddig jutottunk, aki tudja, hogy honnan
indultunk el. Tisztelt képviselőtársaim, én úgy gondolom, hogy a számok és a
politikai szlogenek helyett sokkal fontosabbak a tények. Csak ha átutazunk az
országon, akkor hová lettek a piros MTZ-k, a hegesztett oldalú pótkocsik, a
kék kombájnok és a parlagfüves parcellák? Ha valami, akkor ez, úgy
gondolom, méltó igazolása annak, hogy a mezőgazdaság jó irányba fordult.
Ha úgy gondoljuk, hogy leltározunk, akkor valóban meg kell nézni azt
is, hogy honnan indultunk, és, tisztelt képviselőtársaim, a miniszter úr
bizonyára emlékszik azokra a fórumokra, amikor együtt voltunk, a
gazdatársadalommal találkoztunk, akkor a gazdák azt fogalmazták meg, hogy
a magyar mezőgazdaságnak két problémája van: az egyik az MSZP-kormány, a
másik meg az időjárás. Aztán volt, aki idősebb, őszülő halántékkal hozzátett
még egy nagyon fontos problémát, amikor azt mondták, hogy a magyar
mezőgazdaság 2010-ben vagy 2010 előtt olyan helyzetben volt, hogy nem volt,
aki azt továbbvigye. A gazdáknak az volt az egyik legnagyobb problémájuk,
ahogy az egyik gazdatársunk fogalmazott, hogy ha szívlapáttal ütné a
gyermekét, akkor sem akarná a mezőgazdaság művelését felvállalni, és hogy
bennük ez az érzés uralkodott, ahhoz nemcsak az időjárás kellett, hanem
kellett az előző kormánynak az a szemlélete, amilyen szemlélete volt úgy a
mezőgazdasággal kapcsolatban, mint egyébként azzal, ami manapság is
tapasztalható, hogy a családi gazdálkodókat enyhén szólva utálják.
Emlékezhetünk arra az időszakra is, amikor a gazdákról, a
mezőgazdaság művelőiről nagyon sokan nagyon sok bőrt húztak le. Ma azt
tapasztalhatjuk, hogy az integrátorok panaszkodnak, azért panaszkodnak az
integrátorok, mert a gazdák határozottan és önállóan állnak a lábukon,
nincsenek rászorulva úgy az integrátorokra, ahogy régen rájuk voltak
szorulva. Én emlékszem arra az időszakra, amikor a miniszter úr 2010-ben a
belső fogyasztás fellendítését látta az egyik legfontosabbnak, és az
áfacsökkentéssel ezt el is érte. Amikor arról beszélünk, hogy a gazdákról
mennyi bőrt húztak le, akkor valószínű, hogy nem kellene elmenni szótlanul
amellett, hogy a fordított áfa rendszere milyen szinten visszaszorította a
spekulánsokat, és megmentette a gazdákat.
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Tisztelt Képviselőtársaim! Miniszter Úr! Még ha a beszámolónak nem
is része a kamarai választás, azért a történet mégiscsak arról szól, hogy a
politikusok vitatkoznak, a demokráciából adódó módon kormánypárt és
ellenzék nem ért egyet, a szakma érintettjei pedig osztályoznak. Elmentek a
kamarai választásra, és osztályoztak, kiváló eredményt adtak. És,
képviselőtársaim, én ott élek a gazdák között, én nagyon sok olyan gazdát, sőt
olyan nagyüzemet ismerek, amely a MOSZ-nak tagja volt, és nemhogy nem
ment el a választásra, hanem kilépett, és nemcsak arra emlékezett, hogy az
elmúlt nyolc évben a MOSZ semmit nem tett értük, hanem arra emlékeztek,
hogy az elmúlt húsz évben a MOSZ semmit nem tett értük. Önök, akik
politikusok, tudják, hogy az emberek mikor vonulnak akár utcára, akár a
szavazófülkéhez: akkor, amikor valami ellen tiltakoznak. Úgy gondolom, hogy
a kamarai választáson nemcsak az volt a számadásnak a mércéje, hogy hányan
mentek el, hanem azok is, akik otthon maradtak, mert akik otthon maradtak,
azok nem tiltakoztak semmi ellen, vagyis elfogadták azt, ami van.
Miniszter úr, én szeretném a gazdák üzenetét tolmácsolni. A gazdák
üzenete az, hogy arra a legbüszkébbek, hogy ma a mezőgazdaság művelése
rangot jelent. Ön is tudja, mennyien keresnek meg azzal a kérdéssel, hogy
addig, amíg korábban kiadták tartós bérletbe a területet, ma szeretnék
visszavenni, mert a gyermekük, aki elvégezte az egyetemet, látja a fantáziát, a
lehetőséget és – hangsúlyozom – a rangot a mezőgazdaság művelésében. A
gazdatársadalom úgy a kamarai választások alkalmával, mint a különböző
fórumokon a miniszter úrnak és az államtitkároknak a tiszteletüket és a
köszönetüket fejezi ki, azzal az üzenettel, hogy ne irányváltásban, hanem
további hatékonyságban gondolkodjanak. Köszönöm, miniszter úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ha jól figyeltem, két jelentkezőt
láttam még, Legény Zsoltot és L. Simon Lászlót, (Jelzésre:) Kónya Pétert is
ezek szerint. Kérdezem a miniszter urat, hogy meghallgassuk-e még a három
kérdezőt – akkor már majdnem mindenki kérdezett –, és utána válaszol rá,
vagy itt most szakítsuk meg a sort.
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Szerintem
gyűjtsük össze valamennyi kérdést.
ELNÖK: Folytatjuk a kérdezést. Legény Zsoltnak adok szót.
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először én is
természetesen köszöntöm a miniszter urat és az államtitkár kollégáit,
köszönjük, hogy – mondjuk úgy – teljes fegyverzetben jöttek el a
mezőgazdasági bizottsági meghallgatásra. Mivel minden előttem szót kérő
vagy legalábbis véleményt formáló bizottságitag-társam érintette, ahogyan a
miniszter úr is azzal kezdte, hogy az agrárkamarai választást érinti, ezért én is
szeretném érinteni, mert azért itt elég jelentős különbségeket vélek felfedezni
a kormánypárti és az ellenzéki képviselők véleménye között; ebben
természetesen, mondjuk úgy, olyan nagy trouvaille-t még nem lehetne azért
felfedezni. És természetesen azt is állítom, hogy énnekem nem tisztem az,
hogy – hogy is mondjam? – kioktassam a miniszter urat vagy hogy
demokráciafelfogásról tanítsam, mert értelemszerűen nem az az én feladatom,
azt azonban azért mégiscsak sérelmesnek tartom, hogy a miniszter úr úgy
nyilatkozik az agrárkamarai tisztújításról és az agrárkamarai választásról,
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hogy a MAGOSZ a jövő, és egy szervezetet preferál vagy egy szervezetet
kiemel, mert én azt gondolom, hogy természetesen az lett volna a jó, hogyha
mondjuk több szervezet, akár négy-öt-hat szervezet is elindul ezen a
választáson. Mi az elmúlt időszakban többször, több törvényjavaslattal
kapcsolatosan és természetesen a parlamentben is, sajtótájékoztatókon is
elmondtuk azt, hogy úgy látjuk, hogy az Agrárkamara vezetését elfoglalta a
MAGOSZ, a MAGOSZ vezetését pedig, amely egy gazdaszervezet, fideszes
politikusok foglalták el. Mi ezt nem tartjuk szerencsésnek. Azt gondoljuk és
azt állítjuk…
ELNÖK: 25 éve!
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Értem, elnök úr. Azt gondoljuk és azt
állítjuk, hogy a köztestületi jelleget nem a pártpolitizálással kellene irányítani,
természetesen – ahogy említettem – ebben közöttünk egy jelentős
véleménykülönbség van. Én tehát erről röviden annyit szerettem volna
mondani, hogy nem tartom szerencsésnek, amikor egy szervezetet ennyire
komoly kormányzati hátszéllel próbálnak kiemelni. Ha meg Pócs képviselő
úrral vitatkozhatok néhány mondatban, csupán annyit szeretnék mondani,
hogy az, hogy durván a gazdák 10 százaléka, 13 százaléka, vagyis – bocsánat! –
a választásra jogosultak tizenpár százaléka megy el szavazni, azért az egy
választáson sem mutat jól, és hozzáteszem, hogy egyébként pedig a MOSZ, azt
hiszem, kilenc vagy tíz megyében indított listát (Farkas Sándor: Kilenc!), de
rá is szavazott egyébként azoknak, akik elmentek szavazni, a 20 százaléka,
szóval az ő véleményüket sem kell szerintem egyébként lebecsülni vagy
semmibe venni.
Én azt gondolom, hogy ennek a választásnak is, ahogyan minden
választásnak, vannak tanulságai. Énszerintem ez a választás így nem volt
rendben. Értelemszerűen nincsen érvényességi küszöb, tehát akik elmentek
szavazni, azok fejtették ki a véleményüket. Summa summarum mi azért
nagyon másképp látjuk ezt a tisztújítást és ezt a választást.
Előttem már többen is megemlítették a földtörvénnyel kapcsolatos
dolgokat, illetőleg az állami földek privatizációját. Én itt megint csak egy
markáns véleménykülönbséget fogalmaznék meg. A miniszter úr a
sajtótájékoztatóján, amelyet az alkotmánybírósági döntés bejelentése után
tartott, úgy fogalmazott, hogy teljes mértékben a kormányzat politikáját
támasztotta alá az Alkotmánybíróság. Én azt gondolom, hogy ez nem így
történt, hiszen itt egy lényeges dologra világított rá az Alkotmánybíróság,
nevezetesen arra, hogy az állami földek privatizációjából befolyó összegeket
nem lehetett volna államadósság-csökkentésre vagy másra fordítani, hanem
csak és kizárólag a mezőgazdaságban kellett volna hagyni. Szerintem itt az
Alkotmánybíróság más értelmezést adott a jogszabálynak, mint amit a
miniszter úr megfogalmazott.
Az idő rövidségére való tekintettel az öntözésre nem térnék ki külön,
csupán azt szeretném kérni a miniszter úrtól, hogy ugyan én nem szeretem a
sarkos és sommás megfogalmazásokat, és nem gondolom azt, hogy csak és
kizárólag az öntözés a magyar mezőgazdaság jövője, azonban azt gondolom,
hogy egy nagyon fontos terület. Ezért szeretném, hogyha erről, legalábbis a
jövőbeli tervekről meg az ütemezésről, hogy mit hogyan szeretnének
megoldani, mondana néhány gondolatot és néhány szót.
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A végén pedig egy problematikát szeretnék még megemlíteni. A
vidékfejlesztési pályázatok jelentős csúszásban vannak. Én természetesen
tudom, hogy ez nem a miniszter úr tárcájához tartozik, hiszen ez már a
Miniszterelnökséghez tartozik, ám ellenben van egy – hogy mondjam? –
továbbgyűrűző hatása ennek a csúszásnak, nevezetesen az, hogy több
pályázati jogcím esetében is, ahol mondjuk építés vagy beruházás kell hogy
megvalósuljon majd, a csúszás miatt, a Növekedési Hitelprogram keretében
egyébként hitellel megoldani kívánt beruházásoknál e miatt a csúszás miatt,
ahol majd egyébként utána közbeszerzést is le kell folytatni, a jövő év végi
határidőt nem nagyon fogják tudni tartani a gazdák, szerintem nagyon sok
esetben ez – mondjuk úgy – a lehetetlen kategóriát súrolja. Ezért én azt a
javaslatot szeretném tenni, és kérem, fontolják meg, hogy keressenek egyfajta
olyan hitelkonstrukciót, amellyel támogatni tudják majd ezeket a
vidékfejlesztési beruházásokat, mert azt gondolom, hogy ez akár az
állattenyésztésben, akár más területen egész komoly segítséget tudna majd
nyújtani a gazdáknak.
Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget.
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Talán nem súlyponti kérdése az
agrárkamarai választás a Mezőgazdasági bizottságnak, de olyan formulákban
tett megjegyzést Legény Zsolt képviselőtársam, amelyekre hadd reflektáljak
egyetlenegy mondattal! Az, hogy a MAGOSZ-t elfoglalták a fideszesek, az,
elnézést, de 1992-ben történt meg, amikor jómagam Kozma Hubával – ha
véletlen ez a név mond valamit, nem valószínű, ő az Antall-kormány alatt egy
parlamenti képviselő volt, akit a miniszterelnök a gazdakörök
újraszervezésével, a ’45 előtti gazdakörök felélesztésével bízott meg, egy
kiskunmajsai politikus egyébként az úriember – elkezdtük szervezni a
MAGOSZ-t, Jakab István később csatlakozott ehhez a rendszerhez, úgy többek
között. Tehát ha elfoglaltuk, akkor eléggé időben, 25 évvel ezelőtt. De hogyha
arra gondolok, hogy a MOSZ listáján képviselőtársam jelölt volt a szabolcsi
listán, akkor nyugodtan mondhatnám, hogy az ön személyében pedig az
MSZP foglalta el a MOSZ listáját ezek szerint (Dr. Legény Zsolt:
Megtisztelő!), ennek ellenére a gazdák pedig úgy döntöttek, hogy mind a 19
megyében egyelőre nem a MAGOSZ-, hanem a MAGOSZ és a vele együtt
induló 17 szervezet által alkotott listát látták esélyesebbnek. Amit tehát
hiányolt, hogy miért nem indult több szervezet, arra annyit, hogy indult, 17 a
MAGOSZ-szal együtt, így döntöttek, hogy ennek van értelme, és ennek lett ez
az eredménye.
Nem gondoltam, hogy ilyen mély analitikába kell itt belefognunk az
agrárkamarai választásokkal kapcsolatban. Igen nagy sikernek tartjuk
egyébként – magam is mint MAGOSZ-tag – ezt az eredményt.
L. Simon László képviselő úrnak adok szót.
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony és Államtitkár
Urak! Kedves Képviselőtársaim! Én is szólnék pár szót a kamarai választásról,
mert láthatólag ez egy súlyos vita.
ELNÖK: Sláger!
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L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: A parlamenti
bizottsági üléseken, amikor miniszteri meghallgatás van, akkor
tulajdonképpen az ellenzéki adok-kapok, a kormánypárt és az ellenzék
politikai szintű és nem szakmai polemizálása egy megszokott műfaj, tehát
érthető, hogy itt jó pár politikai természetű megjegyzés hangzott el, nem is
gondolom, hogy erre a miniszter úrnak kell válaszolnia, azért is volt jó Pócs
képviselőtársam hozzászólása is, és szeretnék én is egy pár politikai
természetű megjegyzést tenni, hogy tehermentesítsük a miniszter urat, már
csak azért is, mert kicsit méltatlannak gondolom azt, amit az előbb Legény
képviselőtársam mondott, hogy a miniszter úr úgymond arról beszélt, hogy a
MAGOSZ-é a jövő. Nem tudom, hogy figyelte-e a képviselő úr az agrárkamarai
választási kampányt, Fazekas miniszter úrnak egyetlenegyszer nem volt olyan
megnyilvánulása, amely azon túlment volna, hogy egyébként vegyenek részt a
gazdálkodók a választáson, és politikai természetű megjegyzései, hogy kire
kell szavazni, ilyen megjegyzései a miniszter úrnak egyetlenegyszer sem
voltak. Az, hogy utólag, a választási számok tükrében a földművelésügyi
miniszter úgy értékeli, hogy ez a MAGOSZ sikere, és úgy értékeli, hogy ezek
szerint a MAGOSZ-é a jövő, és hogy a gazdatársadalom e mellett a szervezet
mellett, meg a 17 szervezettel való összefogása mellett tette le a voksát, az
szerintem egy legitim politikai állásfoglalás, utólagosan úgysem lehet már
befolyásolni a választást. Ezt én tehát egy kicsit méltatlannak gondoltam.
De hasonló volt egyébként, ha már a listáknál tartunk, és hogy mit
foglalt el a kormánypárt, hogy amikor Gőgös Zoltán Székesfehérváron
sajtótájékoztatót tart, és arról beszél, hogy én személy szerint is rajta vagyok a
küldöttlistán – egyébként az elmúlt négy évben a kamara megyei alelnökeként
dolgoztam, tehát nem most kezdtem ezt, és nem most kezdtem az
agráriummal foglalkozni –, azt gondolom, méltatlan, miközben diszkréten
elhallgatta azon a sajtótájékoztatón, hogy az egyik frakciótársa pedig egy
másik megyében egy másik listán szerepel. Szerintem azzal nincs semmi baj,
hogy képviselőtársam rajta volt a MOSZ listáján, szerintem azzal sincsen
semmi baj, hogy egyébként egy országgyűlési képviselő a képviselői munkája
mellett sok minden mást is végez, például gazdálkodik, tehát ez teljesen
rendben van, csak akkor már ne mérjünk kettős mércével, legyünk korrektek,
próbáljunk meg a politikai előítéleteinken és preferenciáinkon bizonyos
esetekben felülemelkedni, mert mégiscsak így lenne elegáns. Én szó nélkül
hagytam azt a sajtótájékoztatót, és most, a bizottságban teszek csak róla
említést, mert azt gondolom, hogy teljesen méltatlan lett volna, úgy is
mondhatnám, hogy szánalmas lett volna, hogy akkor, a választás napján erre
bármilyen módon is reagáljak, és a nyilvánosság előtt nem is kívánok erre
reagálni.
Ha már itt tartunk, azért azt ne felejtsük el – és ezt szeretném Magyar
Zoltán képviselőtársamnak is mondani –, hogy a demokráciának
tulajdonképpen nem az a fokmérője, hogy hány szervezet indul el, meg hány
nem indul el, önmagában nem csak ez a fokmérője. (Magyar Zoltán:
Dehogynem!) Senki nem tiltotta meg a MOSZ-nak, hogy mind a 19 megyében
állítson listát. De ennél sokkal súlyosabb az, hogyha megnézzük a számokat,
hogy valójában abban a kilenc megyében, amelyben a MOSZ listát állított, és
ahol egyébként a részvételi arányok nem feltétlenül voltak magasabbak, mint
azokban a megyékben, ahol csak egy lista volt – gondoljon például Vas
megyére, ahol 24 százalék volt a részvételi arány, úgy, hogy csak egy lista volt,
tehát hogy csak a MAGOSZ listájára lehetett szavazni –, jó pár olyan megyét
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tudunk, ahol két lista volt, tehát úgymond megvolt a választás lehetősége, és
mégis kevesebben mentek el a számarányt tekintve, mint ahányan Vas
megyében elmentek. Azt kell hogy mondjam tehát önöknek, hogy a
demokrácia arról szól, hogy az emberek, amennyiben akarják, egy szakmai
közösséghez tartozó társaság önmagát megszervezve olyan legitim
közösségeket hoz létre, amelyek aztán jelöltté tudnak válni vagy jelöltlistát
tudnak állítani. A MOSZ számára egyébként minden adott volt ahhoz, hogy
mind a 19 megyében induljon. De a számokra visszatérve nagyon tanulságos
az, hogy abban a kilenc megyében, ahol a MOSZ listát állított, mindegyik
megyében kevesebben szavaztak a MOSZ-listára, mint ahányan a MOSZ
tagjai, tehát tulajdonképpen a MOSZ nem szervezte meg a saját tagságát sem,
úgy tűnik, hogy számára ez nem volt fontos, sokkal inkább a politikai
lózungok hangoztatása volt a legfontosabb, és nem a magyar gazdatársadalom
valóságos képviselete.
Amiről még érdemes szót ejteni, az az, amit Harangozó
képviselőtársam mondott, hogy a magyar állam és a magyar kormány mégis
mire fordította azt a 300 milliárd forintot, ami a földeladásokból… (Dr. Bitay
Márton Örs: Közel 300 milliárd forintot!) …, közel 300 milliárd forintot –
közben az államtitkár úr jelzi, hogy kevesebb volt –, tehát azt a közel
300 milliárd forintot, ami a földeladásokból befolyt, hogy azt miért nem a
magyar vidékre fordította, és miért fordította az államadósság kezelésére, az
államadósság törlesztésére. Én szeretném Harangozó képviselőtársamat
figyelmeztetni rá, mert nagyon régen volt már 2010, hogy 2002-ben, amikor
önök átvették tőlünk a kormányzást, a GDP-hez viszonyított államadósság
53 százalék volt, amikor visszavettük a kormányzást 2010-ben, akkor
81,7 százalék volt, ha jól emlékszem, a GDP-hez viszonyított államadósság,
vagy ha még azt is hozzátesszük, hogy ez nominálisan mit jelent, akkor önök
megduplázták az államadósság mértékét nyolc év alatt. Mégis mit kellene,
tisztelt képviselőtársam? A magyar kormány, a magyar adófizetők nagy-nagy
erőfeszítéseik eredményeképpen fizetik vissza azt a mérhetetlen sok
adósságot, amelyekkel önök – amelyekkel önök! – terhelték meg az egész
magyar társadalmat. Ez az igazság. Ha itt Magyar képviselőtársam számokról,
adatokról és tényekről beszél, akkor ezek konkrét tények, hogy nyolc év
szocialista kormányzás alatt sikerült megduplázni Magyarország
államadósságát. És természetesen az, ha a magyar költségvetést minél jobban
tehermentesítjük, az áttételesen a magyar gazdatársadalom érdekét és a
magyar vidék felemelkedését ugyanúgy szolgálja, mint hogyha más formában
juttatnánk hozzájuk pénzeket.
Ráadásul minthogy az én családom is személyesen érintett a
földárverésekben, és számtalan méltatlan támadásban volt részünk, én azért
szeretném elmondani önöknek, arra is utalva, hogy Magyar képviselőtársam
joggal veti fel, nem először, már máskor is beszélt róla, hogy érdemes azon
elgondolkodni, hogy mekkora az életképes birtokméret, hogy nagyon helyes
az, hogy nem aprózzuk tovább a birtokokat. Tehát önmagában azt, hogy valaki
nem 20 hektár földet vett vagy nem 5 hektár földet vett, hanem 80 hektár
földet vagy 100 hektár földet vett, azt semmiképpen nem lehet negatívumként
beállítani, mert ha valaki szántóföldön gazdálkodik, és mondjuk nem
kertészeti kultúrával foglalkozik, akkor nyilvánvalóan tudjuk, hogy
5 hektárból soha nem fog tudni megélni, és nem fogja tudni a mai
körülmények között eltartani a családját, másoknak meg végképp nem tud
majd megélhetést adni. Én emlékszem arra a mezőgazdasági bizottsági ülésre
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– akkor ugyan még nem voltam tag, csak ott lehettem –, amikor Ángyán
József meg Gőgös Zoltán vitatkozott, akkor is az volt a kérdés, hogy mekkora
az optimális birtokméret, és a Fidesz most már mondja meg! Mindig hozzá
kell tenni, hogy milyen kultúráról, mekkora aranykorona-értékről, milyen
piaci körülményekről, milyen szakismeretről, és a többiről gondolkodunk.
Szerintem tehát nagyon helyes, hogy a földtörvény meghatározza azt, hogy egy
természetes személynek mekkora föld lehet a tulajdonában (Harangozó
Gábor István: A fideszeseknek nagy!), hogy egyébként törekedtünk is arra,
hogy… (Harangozó Gábor István: A fideszeseknek nagy, a többieknek…)
Képviselő úr, én önt tisztelettel végighallgattam, egyetlenegyszer nem
kiabáltam bele. (Harangozó Gábor István: Bocsánat!) Tudom, hogy ön
mindig elveszíti a türelmét, de kérem, hogy hallgasson végig.
Hogyha már azt mondja, hogy a fideszesek, tudja, képviselő úr, abban a
megyében, ahol én élek, 2002 és 2010 között nagyon sok földet adtak el
mindenféle nyilvános árverés nélkül, és önök kormányoztak, önök adták el az
önök barátainak, üzletfeleinek és rokonaiknak – lehet, hogy Micimackó
megsértődne, mert nem volt jó a sorrend –, mindenesetre ez az igazság,
képviselő úr. Ehhez képest ezek valóban nyilvános árverések voltak. Ha csak
azokra az árverésekre gondolok, amelyeken az én családom érdekelt volt,
minden esetben volt rajtunk kívül, illetve a feleségemen kívül másik árverező,
minden esetben feljebb vitték az árat, és abból a hat földből, amelyre például
az én feleségem licitált, abból hármat sikerült az árverésen leütnie, és abból a
háromból is egyet egy helyi lakos – miután szomszéd településről van szó –
elővásárlással elvitt előle. Tisztelt képviselőtársam, hogyha valaki azt mondja,
hogy ez nem korrekt, úgy, hogy mindeközben anonim volt az árverés, és
ráadásul például az én feleségemet is ügyvéd képviselte, tehát senki nem
tudta, hogy ki kinek a nevében licitál, ha ez nem korrekt, és ha az korrektebb
volt, amit önök csináltak, hogy 2002 és 2010 között nyilvános árverések
nélkül, licit nélkül, kifüggesztés nélkül, korszerű földtörvény nélkül eladták a
földeket, akkor itt valami nagyon nagy baj van, és csak azt kívánom, hogy
önök tényleg soha többet a kormányzás közelébe ne kerüljenek.
Ha már itt tartunk, hogy földforgalmi törvény, tisztelt
képviselőtársaim, meg a kötelezettségszegési eljárás, örülök, hogy Magyar
Zoltán jobbikos képviselőtársam eljutott odáig, hogy tulajdonképpen ezt a
földtörvényt védi, és azt mondja, hogy menjünk neki azoknak az európai uniós
országoknak is, amelyeket hasonló kötelezettségszegési eljárással nem
sújtanak, mert én még emlékszem arra, amikor önök a magyar demokráciát
megszégyenítve, megcsúfolva elfoglalták az elnöki pulpitust ennek a
földtörvénynek az elfogadásakor. Nem felejtjük el, tisztelt képviselőtársam, és
a magyar vidéki társadalom, a magyar gazdák ezt nem fogják önöknek sosem
elfelejteni, és nem is fogják önöknek megbocsátani, tisztelt képviselő úr. Mert
hogyha összehasonlítjuk önmagunkat Romániával, amely jóval később
csatlakozott az Európai Unióhoz, mint mi, és megnézzük azt, hogy
Romániában én magyar állampolgárként, természetes személyként, jogi
személy társaságnak a tulajdonosaként vagy magyarországi jogi személyiségű
társaság által tulajdonolt romániai cégen keresztül tudok termőföldet
vásárolni, hogyha erre gondolok – ebben egyetlenegy pozitívum van, hogy
reméljük, hogy egyszer a magyar befektetők Erdélyben nagy mennyiségű
földet fognak vásárolni, kihasználják ezt a jogi lehetőséget, buzdítok erre
mindenkit egyébként, nagyon helyes lenne, hogyha ilyen módon nagyobb
szerepet vállalnának a tőkével rendelkező magyar emberek Erdélyben, még

24
hogyha ez adott esetben másoknak nem is tetszik –, tehát hogyha erre
gondolok, hogy Romániában milyen földvásárlási lehetőségek vannak, akkor
ez a földtörvény bizony nagyon is kiállta az idők próbáját, és alkalmas arra,
hogy megvédjük a magyar termőföldet a zsebszerződésektől, az ideáramló
külföldiektől, és csak azon külföldi születésű emberek tudtak itt földet
vásárolni, akik hosszú évek óta itt élnek, itt gazdálkodnak, lásd például a
Claessens Péterék, akinek magyar felesége van, megtanult magyarul, a
gyerekei magyarok, és most már magyar állampolgárok is, és példaértékűen
gazdálkodnak, ezt tudom mondani. Emellett azért ne menjünk el!
Még egy dolgot szeretnék Magyar képviselőtársamnak mondani, mert
az őstermelők számának a csökkenését…, nem, bocsánat, ezt Harangozó
képviselőtársam mondta, tehát az őstermelők számának a csökkenését vetette
fel problémaként. Tisztelt képviselőtársaim, önmagában az, hogy csökkent az
őstermelők száma, megint nem mutat meg semmit sem, sőt én azt mondom,
hogy hála a jóistennek, hogy csökkent az őstermelők száma, mert végre
elkezdődött az a folyamat, hogy ki lehessen szűrni azokat az őstermelőket,
akik álőstermelők, akik csak azért rendelkeznek őstermelői igazolvánnyal,
hogy egyébként ezt kihasználva az illegálisan elkészített mondjuk
hústerméküket vagy a Szlovákiából behozott termékeiket a piacokon
őstermelői áruként forgalmazzák mindenféle eredetmegjelölés nélkül,
mindenféle NÉBIH-tanúsítvány nélkül. Nagyon helyes, hogy az álőstermelők
száma csökken, remélem, hogy még tovább fog csökkenni az álőstermelők
száma, ezzel egyébként az élelmiszer-biztonságot is elősegítve és szolgálva.
Úgyhogy önmagában az őstermelők száma az égvilágon semmit nem mutat
meg. Viszont ha azt nézzük meg, hogy a családi gazdálkodás rendszere hozotte előrelépést, és növekedett-e a családi gazdálkodók száma, akkor azt tudjuk
mondani, hogy igen, és ez egy valóságos gazdálkodási forma, amely egyébként
megfelelő adózási lehetőségeket is nyújt számos gazdálkodó számára.
Még egy dologra hadd mondjak valamit, amit Magyar képviselőtársam
mondott, a tűzifaproblémára, ami egyébként egy valóságos probléma, tehát
egy pillanatig nem akarom elbagatellizálni. Önnek, képviselő úr, ebben a
kérdésben igaza van, ezzel a mi frakciónk is és a kormány is foglalkozott, de
egy dologról nem nagyon beszéltünk: hogy ez rámutat arra, hogy az elmúlt
négy év, illetve az elmúlt másfél ciklus intézkedései közül mennyire hatékony
volt az EKÁER bevezetése. Ugyanis az az igazság, csak erről nem nagyon
beszélünk, hogy nemcsak tej, nemcsak hús, nemcsak cukor érkezik be,
érkezett be nagy arányban Magyarországra illegálisan, hanem Erdélyből
bizony brutális mennyiségű tűzifa érkezett be feketén, és az EKÁER rendszer
ennek az illegális fakereskedelemnek a nagy részét visszaszorította. Másrészt
amivel szintén szembe kell nézni, az az, hogy az osztrákok olyan jelentős
felvásárlóként vannak jelen az erdélyi fapiacon, aminek az az eredménye, hogy
most jobban megéri a fa egy jó részét eladni osztrák felvásárlóknak, mint
magyaroknak. Tehát tény és való, hogy Magyarországra jóval kevesebb tűzifa
jön be Romániából, mint az előző években, és ez valóságosan problémát okoz,
de ez nem összekeverendő azzal a szociális tűzifa programmal, amit nagyon
helyesen és nagyon jól működtet a kormány, és ahol igenis az a preferencia,
hogy az állami erdészeteknek elsődlegesen a szociálisan rászorulók számára
kell biztosítaniuk a tűzifát, azt meg nyilvánvalóan önök sem akarják, hogy a
nem tűzifa minőségű fa kitermeléséből tűzifát állítsunk elő, és ne mondjuk
kiváló minőségű ipari alapanyagként hasznosítva parkettát vagy
bútoranyagot. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, egyébként csatlakozva
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önhöz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, meg kell oldani, ez egy
valóságos probléma, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy ez egy piaci kérdés is,
tehát ezt nem lehet önmagában a kormány nyakába varrni, úgy csinálni, mint
hogyha a kormány lenne ezért a hibás, és bizony hogyha a tűzifa ára felmegy,
akkor a tűzifa ára felmegy; az a kérdés, hogy a szociálisan rászorulókat ez
nehezebb helyzetbe hozza-e, vagy nem, és a kormánynak ott van teendője,
mert hogyha holnap felmegy a mobiltelefonoknak az ára, én, gondolom, nem
fog azzal interpellálni a parlamentben, hogy kicsit drágább most a
mobiltelefon, mint régebben, úgyhogy valamit tegyen a kormány, mert ez egy
piaci kérdés is, és hála istennek piacgazdaságban és nem tervgazdaságban
élünk.
Néhány apró kérdés a végére. Tisztelt miniszter úr, amire én kíváncsi
vagyok, az az, hogy az utóbbi hetekben elég sokat hallottunk a sajtóban arról,
hogy Ukrajna és Magyarország határán megjelent a sertéspestis, és hogy az
akár a vaddisznókon keresztül bekerülhet Magyarországra – ugye, ezek
elsősorban a sajtóban megjelent híresztelések voltak. Az a kérdés, hogy jelente ez valóságos veszélyt Magyarországra, illetve a magyar vadgazdálkodókra és
sertéstenyésztőkre. Ez az egyik kérdésem.
A másik, hogy a nagybani piaccal tervez-e valamit a kormány, vagy
ebben a ciklusban már nem. Én a nagybani piac működésével kapcsolatos
döntéseket előremutatónak tartom, de azt gondolom, hogy még mindig van
teendője a kormánynak a nagybani piaccal kapcsolatosan. A magyar
gyümölcs- és kertészeti feketekereskedelem nagy része még mindig a
nagybani piachoz köthető. Itt szerintem van tennivaló (Farkas Sándor: Nem
is kevés!), ezt szeretném jelezni, hogy némi problémát is felvessek.
Illetve az a kérdésem, mert állandóan ellentétes híreket lehet olvasni a
sajtóban, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával kapcsolatosan bármilyen
jogszabályi változásra számíthatunk-e az előttünk álló időszakban, vagy nem.
Köszönöm szépen, miniszter úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. L. Simon László bizottságbeli első
megszólalása expozé tartalmúra, hosszúságúra sikeredett. (Farkas Sándor: Jó
hosszú volt!) Azért figyeltem ezt picit aggodalommal, mert a miniszter úr
jelezte, hogy 15 órakor a Fenntartható fejlődés bizottságában is meghallgatása
lesz. Ennek figyelembevételével most Kónya Péternek adok szót.
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért nem
fogom vissza magam. Köszönöm a miniszter úr tájékoztatóját, és miután
minden képviselőtársam kitért az agrárkamarai választásra, én sem szeretnék
kilógni a sorból. Bár nem mennék bele az MSZP és a Fidesz között zajló
csatározásba, független képviselőként meg különösen nem, azért az számomra
is mindenképpen tanulságképp szolgál, és remélem, hogy az Agrárkamarának
is tanulságképp szolgál az alacsony részvételi arány. Én azt gondolom, hogy a
gazdák számára nem jó ez az alacsony részvételi arány, és remélem, hogy a
győzelem dicsfényében az Agrárkamara új vezetésének lesz arra ideje, hogy
megvizsgálja ennek az alacsony részvételi aránynak az okait. Én
mindenképpen azt gondolom Harangozó képviselőtársammal egyetértve, hogy
azért egy szegmensére még ráirányítanám a dolgot, és abszolút nem értek
egyet Pócs képviselőtársammal, aki a nincs ellenünk, az velünk van elvét
vallja, és felszólalásában erre utalt. Én azt gondolom, hogy elég nagy félelem
uralkodik sajnos vidéken, és a különböző kiskirályoktól való félelem
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tapasztalható vidéken. Én bízom benne, hogy ez a félelem meg fog szűnni,
hogy az Agrárkamara jelenlegi vezetése tanul az elmúlt időszak problémáiból,
és megvizsgálja azt, hogy egyébként egy agrárkamarának hogyan kell védeni,
hogy valódi érdekképviseletként működjön az Agrárkamara, és védje a gazdák
érdekeit. És akkor, azt gondolom, hogy a következő választáson már talán
nagyobb is lesz a részvételi arány. Ennyit az Agrárkamaráról.
Az állami földprivatizációra nem térnék ki, mert ellenzéki
képviselőtársaim elmondták azt, amivel én maximálisan egyetértek.
Most talán meglepő módon ellenzéki képviselőként egy-két
pozitívumot is szeretnék elmondani, mert azt gondolom, hogy ha vannak
pozitív dolgok, akkor érdemes azokról beszélni. Az egyik ilyen pozitív dolog,
amiről a miniszter úr is említést tett, az OMÉK. Két évvel ezelőtt is ott voltam
az OMÉK-on, és idén is, látszik a fejlődés, és mindenképpen azt gondolom,
hogy ez pozitív irányokat mutat. Ugyanakkor egy ilyen kiállításnak a
hozadékai között nyilván vannak közvetlen és közvetett pozitív hozadékok. Az,
hogy szép volt, nagy volt, sokan mentek el, hogy jóval több volt a kiállító, az
önmagában szép és jó, de egy ilyen kiállításnak a sikerességét nyilván az
mutatja meg, hogy milyen szerződéseket sikerül kötni adott esetben egy ilyen
kiállítás után, míg a közvetett hozadéka nyilván lehet az, hogy nagyon sok
olyan ember ellátogatott oda, aki egyébként nem a mezőgazdasággal
foglalkozik, és sorolhatnám tovább, önök nagyon jól tudják, hogy milyen
közvetett hozadékai lehetnek. Engem érdekelne az, hogy végeztek-e olyan
kutatást, hogy akár az előző OMÉK-ot követően, illetve a mostani OMÉK-ot
követően milyen konkrét megállapodásokat sikerült a kiállítóknak kötniük,
tehát hogy a gazdaságnak milyen hozadéka volt ebből a kiállításból. Nyilván a
mostani OMÉK-ról még talán korai beszélni, de adott esetben nyilván
vizsgálták azt, a kiállítók egyébként beszámolhattak róla, hogy mennyire volt
sikeres igazából ez a kiállítás, tehát nemcsak látvány és látogatottság
tekintetében, hanem különböző szerződések tekintetében.
Néhány héttel ezelőtt a Mezőgazdasági bizottság ellátogatott a
Mezőhegyesi Ménesgazdasághoz. Nem szeretnék belemenni az előző
időszakban történt eladások, földeladások, aztán utána kárpótlások meg
mindenféle egyebek ügyébe, azokról és azok visszásságairól elég sokat
beszélgettünk a bizottsági ülésen, ugyanakkor azt el tudom mondani, hogy a
személyes tapasztalataim is azt mutatták, hogy jó irányba halad a
Mezőhegyesi Ménesgazdaság, én ezt mindenképpen pozitívan tudom
értékelni, és látok arra jövőt, hogy folyamatosan fejlődik a Mezőhegyesi
Ménesbirtokon a gazdálkodás és egyáltalán a nemzeti értékeink megőrzése, és
én látok biztosítékot arra, hogy sikerül azt ott megőrizni akár közép-, rövid és
hosszú távon is. Úgyhogy ehhez én további sikeres munkát kívánok annak a
vezetésnek, amely ott majd továbbviszi azt, de én azt gondolom, hogy elindult
egy jó irány, és ez mindenképpen pozitívumnak tekinthető.
A miniszter úr is kitért arra, hogy sikerült megakadályozni a különböző
járványokat és egyéb fertőzéseket, amelyek hazánkat és azon belül is a
mezőgazdaságot sújthatták. Pont egy évvel ezelőtt volt a nagy vihart kavart, a
NÉBIH által elrendelt zárlat Badacsonyban az aranyszínű sárgaság miatt.
Konkrétan szeretném megkérdezni, hogy hogyan áll most ez az ügy, sikerült-e
ott rendbe tenni és megállítani ennek a fertőzésnek a terjedését, a kabócák
által terjesztett fertőzést, illetve hogy a többi szőlőterület mennyire
veszélyeztetett Magyarországon. Ez egy reális veszély, és a gazdák is azt
mondják, hogy egyébként ez a filoxérajárványhoz hasonlatos járvány lehet
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akár egész Európában. Tehát hogy állunk ennek a megfékezésében, és
mennyire lehet megfékezni? Illetve L. Simon képviselőtársam is említette a
sertéspestist, engem is érdekelne, hogy az mennyire reális veszély. És az
érdekelne még, hogy az elmúlt időszakban, tehát az elmúlt egy évben
egyébként amellett, hogy sikerült megállítani ezeket a járványokat, milyen
károkat okoztak a mezőgazdaságnak akár az állattenyésztésben, akár a
növénytermesztésben a különböző járványok, illetve a természeti katasztrófák
is. Tehát hogyha erre vannak adataik, akkor azokat szívesen meghallgatnám.
Egy korábbi bizottsági ülésen, amelyen a miniszter úr nem volt jelen
természetesen, én felvetettem annak a problémáját, és megint Pócs
képviselőtársamra hadd utaljak, aki azt mondta, hogy örömmel veszi észre,
hogy megszűntek a parlagfüves parcellák Magyarországon. Pócs
képviselőtársam valószínűleg azon szerencsés emberek közé tartozik
Magyarországon, akik nem allergiásak a parlagfűre, én magam az vagyok
(Pócs János: Én is az vagyok!) huszonakárhány éve, és nemhogy javulna az
állapotom, hanem súlyosbodik, és nemhogy azt látnám, hogy kevesebb
parlagfű van Magyarországon, hanem sajnos egyre több.
De nem ezzel kapcsolatban mondanám, bár nyilván ez is érinti a dolgot,
hanem hogy a vidéket járva – és ezt felvetettem egy korábbi bizottsági ülésen
is – számos gazdával beszélgettem, és ezek nem nagygazdálkodók, hanem
közepes és kisgazdálkodók vagy adott esetben a saját házuk mellett
gazdálkodó emberek. Rengeteg parlagon heverő földet láttam, megkérdeztem,
hogy miért hevernek parlagon ezek a földek, és nagyon egyszerű választ adnak
rá: azért, mert amikor beérik a gyümölcs, amikor szedhetővé válik a zöldség,
akkor szedés előtt ellopják azt, és ezért fölösleges dolgozni, fölösleges időt,
energiát, pénz belefeccölni abba, hogy ők ott gazdálkodjanak a földön,
merthogy egyszerűen ellopják a megtermelt javakat.
Számos horrortörténetet lehet hallani ezzel kapcsolatban, hogyha az
ember nyitott füllel és szemmel jár az országban, hallottam olyan történetet is,
hogy az állatokat már nem ellopják, hanem megvárják, amíg van a disznóölés,
aztán csoportosan megjelennek ott kocsikkal meg teherautókkal, és a már
feldolgozott állatot viszik el az ország keleti megyéiben, nem is a nyers húst.
De idén Badacsonyban is több szőlész panaszkodott arról – ezek egyébként
nagyobb gazdák –, hogy eldöntötték, mikor lesz a szüret, két nappal előtte
megnézték a szőlőt, hogy rendben van, mennek két nap múlva szüretelni, és
amikor megérkeztek, akkor üres parcellákat találtak, meg traktornyomokat,
tehát szervezetten lopták el a szőlőt a szüretelés előtt, merthogy odamentek
szüretelni, nyilván nyíltan, és senki nem gondolta, hogy nem a gazda szüretel,
hanem valaki más egyéb ember.
Ezzel kapcsolatban tehát mindenképpen javasolnám, hogy a jövő
tekintetében alakuljon ki… Nyilván a föld védelmében egyrészt nagyon fontos
az öngondoskodás szerepe, tehát nem lehet ettől elkülönülni, az
öngondoskodástól, tehát hogy az ember maga is tegyen azért, hogy a saját
földterületét megvédje, feladata van ebben az önkormányzatnak, de én úgy
gondolom, hogy feladata van ebben a földművelésügyi tárcának, a belügyi
tárcának, és idehoznám egy új elemét a dolognak, méghozzá a honvédelmi
tárcát. Egyrészt véleményem szerint – és ez a belügyi tárcát érinti nyilván – a
mezőőri szolgálat megerősítése, én azt gondolom, a Földművelésügyi
Minisztériummal és az önkormányzatokkal együttműködve egy nagyon fontos
dolog lenne. Meg kellene vizsgálni adott esetben a jogi tételét, tehát a
büntetési tételét ennek, és adott esetben szigorítani kellene itt a büntetési
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tételeken, hogy az elrettentő legyen ilyen szempontból. A honvédelmi tárcát
pedig azért hoztam ide újonnan szerintem egy ilyen stratégia kidolgozásába és
az együttműködésbe, hiszen súlyos adófizetői pénzekből most kerülnek
felállításra járásonként a területvédelmi önkéntes tartalékos századok.
Békeidőben nyilván ezeknek az önkéntes területvédelmi tartalékos
katonáknak maximum a katasztrófaelhárításban lehet feladatuk, háború
esetén nyilván egészen más feladatokat kell ellátniuk, viszont békeidőben lesz
arra kapacitásuk, én azt gondolom, mind emberanyagban, mind az idejüket
kitéve, mind egyébként mint adott esetben rendvédelmi feladatokat is
ellátható embereknek, hogy adott esetben védjék a környezetükben lévő
területeket a betakarítás vagy éppen a szüret előtt vagy éppen a gyümölcsök
beérése előtt. Én tehát azt gondolom, hogy ha ebben egy jó együttműködés ki
tudna alakulni a honvédelmi, a belügyi és a földművelésügyi tárca között,
akkor maguknak a földeknek a biztonságát meg lehetne erősíteni
Magyarországon. Úgyhogy én mindenképpen javasolnám, hogy erre
fordítsanak időt és energiát.
Még egy dolgot szeretnék mondani. Magam újpesti lakos vagyok,
Újpesten épül egy új piac, nyilván állami támogatásból és EU-s támogatásból,
és megdöbbenve tapasztaltam, és azt gondolom, hogy az újpesti emberek is
megdöbbenve tapasztalták, hogy az újonnan épülő és valószínűleg a
választások előtt még átadásra kerülő új, szép, nagy piacon a legnagyobb bérlő
egy multinacionális cég, a Lidl lesz. (Közbeszólások: Ki?) A Lidl, a Lidl,
multinacionális cég mint bérlő a piaccsarnokban, az új piaci csarnokban. Hát,
ha valaki nekem ezt megmagyarázná, hiszen egyébként önök, a Fideszkormány politikája abszolút multinacionális-ellenes volt az elmúlt időszakban,
vagy legalábbis próbálták a kisboltokat, a kisgazdálkodókat támogatni. Ez
egyszerűen érthetetlen a számunkra, hiszen nem lesznek versenyképesek…
ELNÖK: És ki a csarnok tulajdonosa?
KÓNYA PÉTER (független): Tessék?
ELNÖK: Ki a csarnok tulajdonosa?
KÓNYA PÉTER (független): Az önkormányzat építi, és egyébként
fideszes polgármester van Újpesten, nem mint hogyha rossz polgármester
lenne, én nem ezt mondtam, tehát én magam is azt gondolom, hogy jó
polgármestere van Újpestnek, azonban nem biztos, hogy ez jó az újpesti
lakosoknak, sőt biztos, hogy nem jó, és nem jó azoknak a gazdálkodóknak
sem, akik egyébként hozzászoktak, hogy az újpesti piacra járnak, mert nem
lesznek versenyképesek a Lidllel, egy multinacionális céggel. Úgyhogy én azt
gondolom, hogy ebben valamit célszerű lenne lépni, hogyha lehetne.
Én ezeket szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy
meghallgattak.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a miniszter úrnak.
Dr. Fazekas Sándor válaszai, reflexiói
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon sok kérdés hangzott el,
igyekszem gazdálkodni a rendelkezésre álló idővel, és mindenképpen hasznos
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ez a vita is, hiszen látszik az, hogy ezáltal tisztábban látunk a mezőgazdaság és
az aktuálpolitika kérdéseiben is. Igyekszem gyors és konkrét válaszokat adni.
Felvetődött a GMO-mentes termékek vonatkozása. Itt kidolgoztuk a
vonatkozó jogszabályi keretet, és most a védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalánál van védjegy-engedélyezési eljárás alatt. Ez tehát láthatóvá teszi a
termékeken a GMO-mentességet, de egyébként Magyarországon olyan
élelmiszer, amely GMO-s alapanyagból készült, nincsen, ezt ellenőrizzük,
jelenleg tehát nincsen olyan forgalomban.
Harangozó képviselő úr kérdezte, hogy miért a kamarával kezdtem.
Azért, képviselő úr, mert hogyha nem tűnt volna fel, akkor a gazdák világában
ez volt a legjelentősebb meg a legújabb esemény a közelmúltban. Nyilván más
események is vannak, mert van betakarítás, meg meg kell művelni a határt, de
ez mégiscsak egy fontos történés. És én nagyobb szerénységet javaslok önnek
a választási eredmény értékelésénél, mert amikor MSZP-s kamara volt, akkor
0,8 százalék volt a részvétel, képviselő úr, ez mutatja azt, hogy önök milyen
súlytalannak tartották a mezőgazdaságot, és most ez a 13 százalék egy rekord,
ugyanis kamarai választásra, amelyre nem mozgósít a média és nem mozgósít
a politikai felépítmény, és amely nem a nemzet sorskérdéseivel, hanem a
nemzeten belül a gazdák aktuális kérdéseivel kapcsolatos, más országokban 23 százalék szokott elmenni. De énnekem meggyőződésem, hogy önöknek azért
köszönettel tartoznak a magyar gazdák, mert a MOSZ-on keresztül sikerült
mozgósítani azokat a gazdákat is, akik egyébként nem mentek volna el, de
most elmentek, mert ennek a választásnak egy tanulsága mindenképpen van –
és arról is volt szó, hogy félelem van vidéken, meg egyebek –, hogy szerintem
a magyar gazdák egy dologtól félnek: attól, hogy az MSZP vagy Gyurcsány
még valaha bele tud szólni itt az ország irányításába, és azért is ment el több
mint 40 ezer gazda erre a szavazásra, hogy ne forduljon elő még egyszer az,
hogy önök itt az agrártémába, az agrárdolgokba cselekvően, irányító jelleggel
bele tudnak szólni. Ez tehát egy nagyon jelentős részvétel volt, 40 ezren
mentek el, ez önmagában egy olyan szám, amit önök a földművesek világában
soha nem tudtak se elérni, se megnyerni, se megmozdítani maguk mellett,
nyugodtan keresgethet a korábbi választásoknál.
Hogy a kamara mire jó, vagy mire nem jó. Nem akarom én a kamara
tevékenységét minősíteni – nyilván kamarai tag vagyok egyébként, de vannak
választott szervek, vannak tagok a kamaránál –, de azt azért engedtessék meg
elmondanom, hogy az Agrárkamara falugazdászi hálózatot tart fenn, és azon
keresztül szolgáltat, részt vesz a szakképzésben és a szakoktatásban,
érdekképviseleti munkát végez például Brüsszelben, részt vesz mint stratégiai
partner a jogalkotásban, a rendeletalkotási részt is beleértve. Szerintem tehát
a kamara a műfaj keretein belül dolgozik. Én nem állítom azt, hogy nem tudna
még nagyobb terjedelemben dolgozni, de végül is egy öt évvel ezelőtt felállt
szervezetről van szó, amely majd ebben az időszakban fog igazán beállni, a
működése majd most lesz szerintem hatékonyabb, és kialakulnak azok az
együttműködési formák is, ahol esetleg ez még várat magára. De én nem
mondtam azt, hogy csak a MAGOSZ és egy szervezet. Az is beszédes dolog,
hogy még 17 szervezet és azóta még további kettő csatlakozott a MAGOSZ-hoz,
és a kormány agrárpolitikájával ért egyet, hiszen nem a MOSZ-hoz
csatlakoztak. Ennek is van egy üzenete.
Hogy mennyire jól működik? Mind a 19 megyében nyert a MAGOSZ
listája, szerintem fontos, hogy ez is elhangozzék itt.

30
A földeladásoknál mire fordítottuk a bevételt? Itt már elhangzott, hogy
az MSZP vette fel a hiteleket, és a rendelkezésre álló lehetőségekkel
csökkentenünk kell ezt a hitelállományt, és ebben minden gazda is benne van,
az ő terheik is csökkennek akkor… (Harangozó Gábor István mosolyog.)
Örülök, hogy ön ezt ilyen megelégedéssel nyugtázza, képviselő úr, biztos egy
vidám téma; én nem tartom ezt egy vidám témának, hogy az önök
időszakában két generációt adósítottak el, az egyik az enyém volt, a másik meg
a gyerekeimé, és még mindig hosszú évek munkája és anyagi áldozatvállalása
kell ahhoz, hogy ezt a hitelt visszafizesse ez az ország. És egy jelentős
könnyebbséget hordozott az, hogy a földeladásból származó bevételt ide
tudtuk irányítani, szerintem az egy helyes döntés volt, nem tartom ezt
szégyennek. A bűn egyébként is az eladósítás volt, az a szégyen.
Az őstermelők száma miként csökkent, ez is elhangzott itt. Tényleg
fehéredik ez az ágazat, tehát a banánt árusító zöldségkereskedő, s a többi,
őstermelők, azt hiszem, jobb, hogyha a kereskedői műfajban vannak, nem
pedig abban a műfajban, amely kifejezetten a mezőgazdasági termelők részére
jelent kedvezményt. Egyébként pedig nem tudom, jól értettem-e, de a
kistermelői támogatást pedig az agrártámogatásoknál, tehát a kisgazdaságok
támogatásánál 60 ezren igénybe vették mint egy egyszerűsített
agrártámogatási formát.
Arra pedig, hogy az adóbevallás miképpen alakul, arra szerintem az
NGM-től kell választ kérni. Én nem értettem pontosan a kérdést. Szerintem
egy pontosan feltett kérdésre akár írásban, akár szóban az NGM tud részletes
tájékoztatást adni, hiszen ez az adórendszer azért elég bonyolult ahhoz, hogy
én most itt néhány elemét kiemeljem. Egy dolog azonban biztos: hogy a
kistermelők, mint élelmiszer-kistermelők – mert itt több kategória van, van
őstermelő, van élelmiszer-kistermelő is –, tehát az élelmiszerrel foglalkozó
kistermelők száma 2017-re a háromszorosára nőtt, 2010-ben ötezer fő volt,
’17-ben pedig, amióta tehát a vonatkozó szabályokat korszerűsítettük, több
mint 16 ezer fő. 287 gazdapiac van jelenleg – az újpesti nyilván megérdemli
azt, hogy külön odafigyeljünk rá, jelentős piac –, tehát látszik az, hogy itt a
gazdák előtt sikerült megnyitni azt a belső piacot, ami előtte nehezen volt
hozzáférhető. És én azt mondom, hogy úgy, ahogy a 40 ezer is egy nagy szám,
a 16 ezer is egy nagy szám, különösen az előzményhez képest, de még rengeteg
teendőnk lesz, hogy ezek a számok tovább növekedjenek, mert a gazdák akkor
lehetnek csak eredményesek, hogyha minél nagyobb rész van az
élelmiszerláncból a kezükben. A termelés mellett legyen az övék a raktározás,
a feldolgozás és az értékesítés is minél nagyobb mértékben, és ez a fogyasztók
javát is szolgálja.
Az állattenyésztésnél romlott az arány a növénytermesztéshez képest.
Itt azért szerintem ne ragadjunk ki egy évet, mert amikor rekordtermés van,
az állatállomány azért stabilabb, mint amikor a növényeknél a termésátlagot
befolyásolja néhány jó nyári eső, tehát több év átlagát kell nézni, és több év
átlaga azt mutatja, hogy az állattartásnak az aránya a mezőgazdaságon belül
stabilizálódott, hozzátéve, hogy az uniós agrártámogatási rendszer kifejezetten
a növénytermesztést preferálja a területalapú támogatáson keresztül. És
persze azt is hozzá kell tennünk, hogy az állattartásban a nyugat-európai
államok természeti adottságai, piaci helyzete önmagában egy jelentős előny.
Árutőzsde. A gazdák nem szeretik a spekulációt. Én úgy látom, hogy az
árutőzsdétől függetlenül a magyar mezőgazdaság működőképes, legalábbis
jobban működőképes, mint az elmúlt években volt, és hogyha az árutőzsdén
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nincsen forgalom, és mégis el tudjuk adni a termékeinket, akkor nem érzek
egy ilyen sajgó hiányt. Énnálam egyetlen gazdafórumon, egyetlen szakmai
fórumon sem állt fel senki az elmúlt években, hogy miért nem aktívabb az
árutőzsde, vagy miért nem működik máshogy. Azt is lehet mondani tehát,
hogy jelenleg kiesik a gazdák látóköréből, de egy árutőzsde van egyébként is,
amely meghatározza az árakat, a chicagói, ha jól tudjuk.
A Farkas Sándor képviselő úr által felvetett dolgokra: sok változás lesz
az elkövetkező időszakban. Az új közös agrárpolitika, az új támogatási
rendszer a normák változtatását is megköveteli, és a magyar állattenyésztés
alapjait jelentő genetikai kincsre is oda kell figyelni. Én tehát maximálisan
partnernek tekintem a MÁSZ-t, és számítunk arra, hogy szakmailag is, illetve
az állattartóknak az összefogó szervezeteként is együtt tudunk majd működni
vele a jogalkotásban. Gyakorlatilag ezeken a genetikai alapokon múlik a
magyar állattenyésztés jövője, ez nem lehet kérdés.
A következő, hogy egyetértek azzal, ami a kamarai választásra és a
fehérjeprogramra vonatkozóan elhangzott. A szója, a GMO-mentes szója
önmagában nem oldja meg a fehérjeimport kiváltását, tehát más, alternatív
növényekben, illetve fehérjeforrásokban is gondolkodnunk kell. Itt olyan
élelmiszeripari melléktermékre gondolok, mint például a napraforgófeldolgozásból, a kukoricafeldolgozásból kikerülő melléktermékek is szóba
jönnek. Ez tehát egy összetett program, és hosszú éveket fog majd igénybe
venni. És egyetértek azzal, hogy öntözésfejlesztés is kell, erre még majd ki
akarok térni, hiszen itt van egy komoly lehetőség, amivel még nem éltünk.
Magyar Zoltán a földtörvény elleni eljárásokról szólt. Örülök, hogy a
képviselő úr aggódik a földtörvény sorsáért; remélem, hogy ha a jövőben még
bármilyen döntést kell hozni ebben a témában, a szavazatával is megerősíti ezt
az elkötelezettséget, és a sajtó nyilvánossága előtt sem titkolja majd el a
véleményét. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a földtörvény védje a
gazdákat, de hogyha kell rajta változtatni, az FM kész a szigorításra, szigorúbb
szabályokat is tudunk alkotni, amelyek még jobban védik a magyar gazdákat,
még jobban védik a termelőket, hiszen a tapasztalatok azért most már
megvannak, megvan egy pár év tapasztalata, és látunk arra lehetőséget, hogy
más európai uniós joggyakorlatokból is átvegyünk szigorú rendelkezéseket.
Fahiány. Tényleg egy szabadpiaci kategóriáról van szó, az a
famennyiség, ami feketén mozgott, az is egy szabadpiaci kategória volt, egy
része feketekitermelésből származott, más része feketeimportból. Itt
rendezettebb a helyzet, de mi csak az állami erdőkről tudunk nyilatkozni, az
állami erdőknél egy adott erdőterv szerinti kitermelés zajlik. Ott mi most
mindent megteszünk, hogy azt a famennyiséget, amit ki lehet termelni, a
piacra vigyük, illetve az év közbeni természeti csapásoknak a következtében
megrongálódott, tönkrement faállományt, ami tűzifának használható, azt is
kiszedjük az erdőkből. Azt viszont nem tudom, hogy hol lettek eltanácsolva az
alvállalkozók, mert az erdőgazdaságoknál én ezt nem tapasztaltam. (Magyar
Zoltán közbeszól.) Elképzelhető, hogy előfordult ilyesmi (Magyar Zoltán
közbeszól.), de generálisan ilyen döntés, hogy az alvállalkozóktól
megszabaduljanak az állami erdészetek, tudomásom szerint nem létezik, és
jelenleg is alvállalkozókkal dolgoznak. Ez egy idénymunka, azért is nem
tartanak fenn egész évben állandóan létszámot. De hogyha a képviselő úr jelzi,
akkor én szívesen utánanézek ennek. Egyébként az egyik probléma az, hogy a
töréskárok letakarításánál nincs is elég ember, sem idény jellegű, sem alkalmi
vállalkozói háttér nincsen már.
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Az erőművekkel kötött szerződéseket tíz évvel korábban írták alá, tehát
ahogy ezek kifutnak, az állami erdőgazdaságok, illetve az FM hosszú távra
nem tervez szerződéskötést, pontosan azért, hogy a változó igényeket ki
tudjuk elégíteni.
Munkaerőhiány, generációváltás. Én azért optimistább vagyok. Ahogy
látom, a rendezvényeken nagyon sok fiatal van, és mégiscsak akik 50 ezren
újonnan léptek be a foglalkoztatásba, azok egy része is fiatal, tehát nem
mindenki nyugdíj előtt álló, illetve középkorú. A legbiztatóbb talán a
szakképzésnél az, hogy 20 ezer diákunk van, nem csökkent az agrárszakképző
iskolákban az érdeklődés, miközben a gyereklétszám, jól tudjuk, fogy, a
szakmák körül is vannak viták, és munkaerőhiány van. Szerintem ez egy
biztató dolog. És itt a Mezőgépgyártók Szövetségével van egy konkrét
együttműködés például arra, hogy gépészeket képezzünk, de a kamara által
szervezett vállalkozásokkal is megyénként kötünk megállapodást arra, hogy
hol konkrétan milyen munkaerőigény van, és akkor azt próbáljuk beállítani az
iskoláknál. De az is kell, hogy még népszerűbb legyen a mezőgazdaság, mert
akkor még többen fognak jönni. És itt egyetértek azzal, hogy a presztízse is
növekedett a területnek.
A kamarai választás is feljött. Hát, nem láttam jobbikos szervezetet,
hogy elindult volna, nem láttam; lehet, hogy nincs, képviselő úr, és azok után,
ami a földtörvénynél történt, én csodálkoznék, hogyha lenne bármilyen
gazdaszervezet, amely a Jobbik mellé állna akár most, akár a jövőben.
Megismerték önöket. Én tehát azt hiszem, hogy itt a helyzet egyértelmű.
A szövetkezeti törvény, a családi gazdaságokról szóló törvény. Ezek a
jogszabályok most is hatályosak. Én nem állítom, hogy nem lehetnének
jobbak, de tessék előterjeszteni jogszabályt, és akkor az Országgyűlés arról tud
dönteni. Integrációstörvény-tervezet a tárcánál nincsen. Itt az egész koncepció
valamilyen újságcikken alapul, ha jól emlékszem, tehát tessenek azokhoz
fordulni, akik azt írták!
Állami földvagyon elherdálása. Szerintem nem elherdálás volt, a piaci
árnál lényegesen magasabban, a gazdák által lett megvásárolva a föld,
szerintem ez nem tekinthető annak. Igazából sértő, hogyha valaki, amikor egy
gazda földet vesz, azt mondja, hogy az elherdálás. Tehát nem tekinthető
semmiképp sem valamilyen pazarlásnak vagy valamilyen helytelen döntésnek.
Ön elkezdte itt az Ángyán-tanulmányt felsorolni, és láttam, hogy ön,
képviselő úr, egy csapdában van, ugyanabban, amiben Ángyán professzor is,
ugyanis ön a liciteket elemezi, miközben a tulajdonos az, aki a telekkönyvben
bejegyzésre kerül, és a licit eredményét követően jogosultak voltak nyilatkozni
az elővásárlási kedvezményezettek, akiknek a felsorolása egy oldalt teszi ki a
földtörvényben. Attól tehát, hogy valaki megnyerte a licitet, attól még a
szomszéd, s a többi, elővásárlók minden további nélkül el tudták vinni a
földet, és egyébként ez történt a tiszafüredi esetben is, ha jól tudom, az illető
egy földet tudott a végén megvásárolni. Az összes statisztika tehát, ami abban
a tanulmányban van, szemenszedett hamisítvány, következtetéseket abból
levonni akár érdekkörök kreálásával, akár ilyen belemagyarázással,
felelőtlenség. Egyébként is 300 hektár tulajdoni maximum van. Üzemközpont
alapján is lehetett licitálni, de afelől mindenki nyugodt lehet, hogy ha bármely
törvényi feltétel hibádzik, akkor a kormányhivatal, a földhivatal nem jegyzi be
a tulajdonost, sőt az NFA nem köt vele szerződést, sőt ügyvéd közreműködése
és közjegyző előtti licitálás is van, és, kérem szépen, az is licit, hogyha egy
valaki licitál.
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Abban a megyében, ahol én élek, a földeknek az egyharmada-fele
megmaradt, ennyi volt az igény a földvásárlásra, miközben volt kedvezményes
hitel, és azért tegyük hozzá, hogy egy közepes gazdálkodónál egy 4050 hektárhoz történő hitelfelvétel mondjuk egy traktornak az ára, tehát
hogyha traktort tud venni, akkor ugyanezzel a lehetőséggel földet is tudott
volna venni, ha akar. De akinek megvan az üzemmérete, ami be van állva egy
gazdálkodásra, az nem biztos hogy vesz földet, mert nemcsak föld kell a
gazdálkodáshoz, hanem nyilván telephely is kell, gépek kellenek, ember, idő,
és így tovább, kell hozzá. Szerintem tehát ez a földértékesítés korrekt,
átlátható, törvényes volt – tudom, hogy van, akinek ez fáj –, hozzá tudott férni
az, akinek szüksége volt a földekre, és ezt visszaigazolja szintén a kamarai
választás, mert Szolnok megyében az átlagnál nagyobb volt a részvétel,
Karcagon 90 százalék fölötti volt a MAGOSZ támogatottsága. Nem tudom,
hogy önök miről beszélnek. Lehet, hogy önök elégedetlenek a
földértékesítéssel, de hogy a gazdák nem elégedetlenek vele, az biztos. Ilyen
lehetőség az elmúlt években nem volt, és ők ezzel tudtak élni.
Azt nézem, hogy megválaszoltam-e minden felvetést, amit ön
megfogalmazott… Cég nem vásárolhatott földet, itt is volt egy félreértés,
maradjunk annyiban!
Pócs János képviselő úrral egyetértek abban, hogy megnőtt a
gazdálkodásnak a presztízse. Nekünk is az a célunk, hogy ez tovább erősödjön,
és itt akár az OMÉK-ot, akár más szakmai versenyeket, gépbemutatókat, a
szakképzési adatokat is nézzük, azt látjuk, hogy egyáltalán a magyar
élelmiszernek nagyobb a presztízse, meg az egy nagyon fontos dolog, hogy a
gazdáknak nem kell demonstrálniuk ahhoz, hogy valamit elérjenek, hanem
megvannak a fórumok, megvannak a csatornák, ahol együttműködve a
céljainkat valóra tudjuk váltani. Szerintem ez a jövőre nézve is biztató, a
presztízs szempontjából is biztató.
Legény Zsolt képviselő úr, azt hiszem, a kamarai választásra már nem
térnék ki, de megmérték a gazdák a MOSZ-t és az MSZP-s szervezetet Orosz
Sándorral az élen, nyilván az is egy hasonlóképpen politikailag is az erőtérben
lévő szervezet, mint bármely más ilyen nagy struktúra Magyarországon, ez
nem kérdés. A gazdák elfogadták azt a politikát, amit mi viszünk, de az
nyilván egy folyamatos korrekcióra szorul, mint minden aktív munka, és
ebben természetesen számítunk az önök közreműködésére is akár itt a
bizottsági keretek között is. Sőt, a MOSZ-szal egyébként a szakmai vitákban
akár az FM, akár az érintett szervezetek részt vettek, részt vettünk, a jövőben
is részt veszünk, és számítunk arra, hogy ők is azt az álláspontot, amely a
legkülönbözőbb kérdésekben megnyilvánul, a közvélemény elé tárják, aztán
azt nyilván meg kell majd vitatnunk. De azt sosem szabad elfelejteni, hogy ki
hol van ezen a vitamezőn, ebben a vitamezőben vagy ezen a küzdőtéren.
Az, hogy nem lett volna rendben ez a választás. Önök szerint egyetlen
választás sincs rendben, ahol nem az MSZP nyer, azt én tudom, demokrácia is
csak akkor van, amikor az MSZP van, de ezt már megszoktuk.
Alkotmánybíróság. Tessék elolvasni az ítéletet, abban olyasmi nincs,
amire ön hivatkozott. Az ítéletnek a legfontosabb része az, amely jóváhagyja,
törvényesnek tartja azt a földértékesítési jogszabályt, amelynek az alapján az
értékesítések, az eladások zajlottak.
Az öntözés szerintem is egy fontos terület, de a gazdáknak kell
dönteniük, hogy öntöznek-e. Ma is több mint 300 ezer hektár olyan öntözhető
terület van, amely a meglévő csatornák mellett található, mégsem élnek ezzel;
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ebben nyilván szerepe van annak, hogy egyes években kell öntözni, más
években van elég csapadék. Sőt vannak olyan víztakarékos mezőgazdasági
technológiák, amelyek az elmúlt években teret hódítottak, erről majd egy
konferenciát is szervezünk, mert ez több százezer hektárt érint a mintegy
százezer hektár öntözött területhez képest. Tehát a gazdák is keresik a
megoldást a takarékos vízgazdálkodásra, de nem okvetlenül az öntözés
vonatkozásában, más vonatkozásokat is találtak.
A vidékfejlesztési pályázatok. A határidőknél biztos hogy meg tudjuk
majd találni a megoldást, vagy ha bármilyen megoldás kell, ezt eddig a magyar
állam az összes pályázatnál kidolgozta.
Az L. Simon László képviselő úr által elmondottakkal teljesen
egyetértek, és szerintem hasznos, hogy ezekről beszéltünk, különösen az, hogy
nem egy elítélendő dolog, hogy valaki vesz 2-300 hektár földet –
300 hektárnál nem vehet többet –, sőt az sem elítélendő, hogyha valakinek a
rokona vesz annyit. Én még azt sem tartom elítélendőnek, hogyha együtt
gazdálkodnak, de abból Magyarországon nagybirtok nem tud létrejönni, hogy
valakinek 300 hektár földje van, tulajdonból nem tud létrejönni nagybirtok;
haszonbérletből tud létrejönni. Nem baj, hogyha ezt azért leszögezzük, mert a
tulajdon lehet, hogy együtt van egy ideig, de utána az öröklődés miatt
szétválik. A haszonbérlet egy más kategória, egy jogi személy tud
haszonbérelni, és így együtt tudja tartani a földet. Hát, azért a
kiindulóponthoz menjünk vissza, függetlenül attól, milyen politikai felhangok
és viták vannak!
Sertéspestis. Nincs Magyarországon, küzdünk ebben a vonatkozásban.
A határon az ellenőrzések, különböző járványvédelmi intézkedések
folyamatosak. Bízunk abban, hogy meg tudjuk kímélni tőle az országot.
A nagybani piacnál ellenőrzések vannak, én külön tájékozódom majd
arról, hogy milyen a jelenlegi helyzet. Az nyilván még jó darabig ad munkát.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál nagyobb változtatást nem
tervezünk.
Kónya Péter képviselő úr kérdései. A kamarai választást már
érintettem, a félelmet is érintettem, hogy nem a kiskirályoktól félnek a gazdák,
hanem attól, hogy az MSZP és Gyurcsány véletlenül szóhoz jut itt még a
politikában vagy a kormányzásban.
Az OMÉK kapcsán köszönöm az elismerést. Az OMÉK szerintem az
egész gazdatársadalomnak az összefogása, az élelmiszer-gazdaságnak az
összefogása, függetlenül attól, hogy kinek milyen világnézete vagy milyen
felfogása van a kamaráról például. Szeretnénk a szakmai oldalt erősíteni, és
szeretnénk azt is, hogy még nagyobb legyen a kiállítás. De ez döntően
közönségvásár, tehát nehezebb mérni a gazdasági hozadékát, mint mondjuk
egy Agromashnál, ahol néhány héttel később mondták, hogy ilyen tízmilliárd
forintos üzletkötés jött létre valamelyik cégnél. De nehéz összeadni, mert a
cégek egy része üzleti titokként kezeli, van, aki nem dicsekedik vele, de van
egy gazdaságélénkítő hatása, az kétségtelen, mert néhány nagykiállító biztos
hogy azért van ott nagy standdal és nagy választékkal, mert kisebbel is
megtehetné, de a szakvásároknál jellemző inkább az, hogy üzletkötések
kapcsolódnak hozzá.
Örülök annak, amit Mezőhegyessel kapcsolatban mondott, én is így
látom, az egy mintagazdasági programnak a része, és jó irányba halad.
Badacsonynál komoly veszélyt jelent az aranyszínű sárgaság, további
megyékben is megjelent elhanyagolt ültetvényeknél. 534 elhanyagolt
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ültetvényt vágattunk ki, és vontunk be a művelésbe, általában ugyanis ez a
felhagyott szőlőknél jelent gondot, és nyilván kockáztatja, veszélyezteti
azoknak a munkáját, akik a szomszédságban vannak.
Szó volt még a sertéspestisről. Nehéz összeadni, hogy a járványok
milyen kárt okoztak, meg a természeti csapások. Ezeket valószínűleg külön
kell kezelni, mert egy-egy esőfront az egyik helyen kárt okoz, belvíz lesz, a
másik helyen pedig megmenti a termést. Vegyünk egy alapesetet! A hegyen a
jég ledönti a fákat, ugyanaz az eső a hegylábnál pedig kedvező. A járványt
jobban tudjuk mérni, ott azt a részét tudjuk mérni, ahol állami kárpótlási,
kártalanítási igény felmerül. Mi vállaljuk, hogy ezzel kapcsolatban
összeállítunk egy anyagot, és a képviselő úrnak, illetve hogyha a bizottság
tagjai kérik, valamennyi képviselőnek elküldjük azt, hogy idén körülbelül
milyen károk voltak, és mi volt az az államilag kárpótolt, kártalanított rész,
ami ehhez kapcsolódik.
Közbiztonság. Ez továbbra is nagyon aktuális kérdés, nem lehet elég jó
a közbiztonság a külterületen, mindig volt és van sajnos ilyen tolvajlás. Mi
készek vagyunk az együttműködésre, és köszönöm azt, hogy ön ezt felvetette.
A sertéspestis milyen károkat okoz. Ha Magyarországon beüt, akkor a
távol-keleti, Európai Unión kívüli sertéshúsexportot gyakorlatilag megállítja,
tehát azokat a piacokat időlegesen elveszítjük, amíg a járványt nem sikerül
felszámolni. Látszik, hogy vannak országok, ahol ezzel nem tudtak boldogulni.
Az újpesti piacnak pedig utána fogok járni.
Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek, úgy látom, egy kicsit kiszaladtam az
időből a végére, de megpróbáltam valamennyi felvetett kérdésre válaszolni.
Köszönöm az együttműködést, köszönöm a segítséget, az elhangzott
kérdéseket is, mert azok mindenképpen inspiratívak, a függő dolgoknál pedig
a jövőben is együtt tudunk majd munkálkodni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Mondhatnám azt, hogy
köszönjük az elmúlt négy év együttműködését, mert bár tudom, hogy csak
három és fél, de ez az utolsó olyan alkalmunk ebben a ciklusban, amikor
ebben a formában találkozhattunk a miniszter úrral. Egyben azt kérném, hogy
ha bármilyen összegző adatot kapunk, azt a bizottság titkárságára kérném
szépen eljuttatni, onnan minden képviselőtársam megkapja.
Nem kezdeményezem azt a kérdést ebben az esetben, hogy van-e még
valakinek kérdése, de úgy gondolom, hogy Fazekas miniszter úr minden
alkalommal – különös tekintettel arra, hogy a teljes államtitkársági kar is vele
van – a rendelkezésünkre állt, és nem volt olyan kérdéskör eddig sem, ma
sem, amely elől menekült volna, vagy amelyre ne tért volna ki a
válaszadásban. Ezért ezt így köszönöm meg, és ezt az első napirendi pontot
ezzel lezárom. Még egyszer köszönöm szépen.
DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: További jó
munkát kívánok! (A napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak.)
Egyebek
A második napirendi pont az egyebek. Ebben egy rövid bejelentésem
van: újra felhívom a bizottsági tagok figyelmét, hogy hétfőn, 13-án a Vajdasági
Autonóm Tartomány mezőgazdasági bizottságának a látogatására kerül sor. A
meghívót kiküldtük már. Kérem szépen, hogy mindenki, aki csak teheti, jöjjön

36
el, mert nagyszámú, 15 fővel érkező delegáció, illetve képviselői csoport fog
érkezni, és legalább létszámban feleljünk meg ennek az elvárásnak.
Várhatóan november 22-én, egy szerdai napon lesz bizottsági ülésünk,
tehát várhatóan november 22-én, szerdán, 9 órakor, ennek a pontosítása
hamarosan meg fog történni. A parlamentben futó törvényjavaslatok részletes
vitájára kerül majd sor. Ugyanerre a napra tervezem egyébként a Szőlő- borpálinka albizottság ülését, évi és ciklusbeli utolsó ülését.
Terveink szerint várhatóan december 5-én lesz az utolsó bizottsági
ülésnapunk. Információnk szerint a kormány vagy az FM még be szeretne
nyújtani egy mezőgazdasági tárgyú, több törvényre kiterjedő, de rövid
tartalmú törvénymódosítást. Ennek a ránk eső vitarésze lenne ezen a
december 5-e, 6-a környéki napon, a pontos időtartamát még nem tudjuk, de
a távlatokat illetően ezt szeretném jelezni.
Farkas Sándor alelnök úr jelezte, hogy várhatóan december 6-ára a
Kertészeti albizottság ülését fogja elrendelni.
Az egyebekben ennyit szerettem volna elmondani. Van-e még valaki,
aki az egyebekben bármit szeretne elmondani? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Az egyebek napirendi pontot lezárom.
Az ülés berekesztése
Az ülést berekesztem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra)

Font Sándor
a bizottság elnöke
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