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Napirend 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - A Közös Agrárpolitika jövője 

a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretében a 
tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok 
megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és 
az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
[COM(2018) 392; 2018/0216 (COD)] 

b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről [COM(2018) 393; 2018/0217 (COD)] 

c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági 
termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az 
ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, 
jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió 
legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 
228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-
tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet 
módosításáról [COM(2018) 394; 2018/0218 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

 

Előterjesztő: 

Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára 
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Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
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Helyettesítési megbízást adott  

Juhász Hajnalka (KDNP) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Horváth István (Fidesz) megérkezéséig Riz Gábornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főosztályvezető-helyettes  
Dr. Tamás Csaba Gergely bizottsági főmunkatárs  
Nyilas Dániel bizottsági munkatárs  
 
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Dr. Feldman Zsolt államtitkár (Agrárminisztérium)  
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(A bizottság 10 óra 31 perctől 10 óra 57 percig zárt ülést tartott,  
amelyről külön jegyzőkönyv készült.  

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 58 perc) 
 

Egyeztetési eljárás - A Közös Agrárpolitika jövője  
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 
keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-
stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok 
megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2018) 392; 2018/0216 
(COD)] 
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 
1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2018) 
393; 2018/0217 (COD)]  
c) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 
1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az 
ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 
251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU 
rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-
tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU 
rendelet módosításáról [COM(2018) 394; 2018/0218 (COD)]  
(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Folytatjuk bizottsági ülésünket, immáron nyílt ülésen. A második napirendi pont 
megtárgyalása következik, egyeztetési eljárás a közös agrárpolitika kapcsán. 
Köszöntöm bizottságunkban Feldman Zsolt államtitkár urat, a napirendi pont 
előadóját.  

Tisztelt Bizottság! Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy legutóbb márciusban 
tárgyaltuk a kérdéskört. Azóta, mint tudjuk, több Tanács-ülésen is napirenden 
szerepelt a közös agrárpolitika jövője, amely bevezetné például a teljesítményalapú 
támogatási modellt, aztán az új kondicionalitásokat, és közben a források is csökkenést 
mutatnak. Kérdezem államtitkár urat, hogy hol tart az uniós döntéshozatal ebben a 
tekintetben. Miként érvényesül a magyar kormány álláspontja? Tessék parancsolni! 

Dr. Feldman Zsolt tájékoztatója 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk és tájékoztatást 
adhatunk a közös agrárpolitika reformfolyamatának jelenlegi állásáról. Egyik oldalon 
egy osztrák és lényegében egy román elnökségen vagyunk túl, amely az elmúlt egy 
évben a közös agrárpolitika reformfolyamatának dossziéját menedzselte. Alapvetően a 
mi szempontunkból nagyon fontos, hogy két különböző folyamat párhuzamos 
menedzselése zajlik, hiszen a mi szempontunkból a közös agrárpolitika 
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szabályozórendszerén túl a többéves pénzügyi keret, az MFF kérdése ugyanolyan - vagy 
majd’ elsődleges - fontossággal bír. Tehát ilyen értelemben erre szerettem volna 
felhívni a figyelmet, hogy a többéves pénzügyi kerettel összefüggő tárgyalások állása és 
a közös agrárpolitika állása szorosan összefügg. 

Csak hogy néhány szempontot megvilágítsak, hogy miért nagyon fontos 
számunkra a többéves pénzügyi keret, ahol majd egy egyhangú döntés kell hogy 
szülessen: azért, mert az MFF tárgyalási keretében, ebben a negotiating boxban 
lényegében több olyan kérdés van, amely a mi szempontunkból, a mezőgazdaság, a 
közös agrárpolitika szempontjából meghatározó jelentőségű. Nem okozok talán nagy 
meglepetést azzal, hogy ebben egyrészt benne van maga a költségvetés, tehát hogy 
mennyi az, amit egyáltalán felhasználunk, az a forrásallokáció, amely a tagállamok 
között a pénzügyi borítékokat felosztja és meghatározza, és természetesen olyan 
lényegi dolgok vannak ebben még benne, amelyektől függ a közös agrárpolitika többi 
részletszabálya, mint a tagállamok közötti forrásallokáció mechanizmusa, ez a külső 
konvergencia hogyan alakul vagy miképpen alakul, ebben van a nagyobb gazdaságok 
támogatásmegvonásának kérdése, a capping kérdése, vagy mondjuk, a 
társfinanszírozási arányok kérdése. Ezzel csak arra szerettem volna utalni, hogy 
mindamellett a szakmai szabályrendszer mellett, amelyet a közös agrárpolitika alapját 
szolgáló rendelettervezetek jelentenek, vigyázó tekintetünket alapvetően rajta kell 
hogy tartsuk az MFF-tárgyalások alakulásán. 

Összességében azt tudom mondani a bizottságnak, hogy az elmúlt időszak 
elnökségi munkája a románok esetében az első fél évben lényegében egy részleges, 
általános megközelítést célzott, azonban talán nem meglepő módon ez nem tudott 
megvalósulni, hiszen lényegében a három rendeletből egy, a közös piacszervezésre 
vonatkozó szabályozás az, amelyben érdemi vitás kérdések nem maradtak fenn, a 
másik kettőben viszont igen, és ahogy Magyarország, úgy sok más tagállam számára 
nem volt elfogadható az, hogy lényegében úgy, hogy nincs MFF, nem látszik ennek a 
vége, és úgy, hogy nincs érdemi megállapodás nagyon fontos, érdemi kérdésekben, egy 
részleges, általános megközelítést próbáljanak meg a tagállamok elfogadtatni. Úgyhogy 
lényegében a román elnökség egy előrehaladási jelentéssel tudta az e félévi munkáját 
összegezni, amit lényegében a június 18-ai Tanács-ülésen vitattunk meg.  

Hogy miért nem lehetett sem teljes, sem részleges általános megközelítés, talán 
néhány elemet kiemelek a legjelentősebb vitatémák közül: valóban az az új teljesítési 
modell, amely lényegében egy mondatban összefoglalva talán azt jelenti, hogy minden 
európai uniós agrártámogatást egy közös stratégiai tervbe kell tennünk, és valamennyi 
egyfajta új mérőrendszer alapján kerülne monitoringozásra, kerülne a kifizetések 
teljesítése elfogadásra, tehát úgy, hogy hét évre kellene előre terveznünk valamennyi 
forrásunkat; jelen pillanatban, csak hogy a nagyságrendet érzékeltessem, 12,3 milliárd 
eurós borítékról beszélünk most, ’14 és ’20 között, lényegében úgy, hogy ebből a 
közvetlen támogatások, tehát amelyeket a termelők állat- vagy területalapon kapnak, 
ennek a nagyságrendje évi 1,3 milliárd euró. Ezt hét évre előre letervezni nem 
önmagában egy kényelmi szempont, hogy szokatlan számunkra és a többi tagállam 
számára, hanem lényegében meglehetősen idegennek tűnik e támogatási szisztéma 
modelljétől. 

Lényegi vitás kérdés még, amit érdemesnek tartok megemlíteni, hogy e 
támogatási rendszerek esetében vajon évente kell-e olyan jelentéseket tenni a 
tagállamoknak, így Magyarországnak is, amely lényegében olyan mérőszámok 
teljesüléséről szól, ahol nagyon gyakran 3-4-5 évre látható változási időtartama van 
egy-egy elem módosulásának. Mindenesetre próbáljuk a valós eredményekre, a 
támogatási rendszer eredményeit ténylegesen mutató indikátorokra, valódi 
eredmények mérésére szűkíteni az elvárt adminisztrációt.  
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Komoly vita van még az új közös agrárpolitika zöld felépítményéről, magyarul, 
hogy hogyan és miképpen kell a közvetlen terület- és állatalapú támogatások esetében 
a környezet- és klímavédelmi célokat megvalósítani. Csak hogy érzékelhetővé tegyem 
a dolgot: az előbb említett évi 1,3 milliárd eurós forrásnak - ami most ennyi - a jövőre 
nézve 100 százaléka ilyen típusú zöld feltételrendszerhez lenne kötve, ami gazdálkodói 
oldalról egy komoly kihívás, úgy egyébként, hogy a költségvetési oldalról lényegében 
változatlan áron számolva 2020 utánra a támogatások a közvetlen támogatások 
esetében 16 százalékkal csökkennének. Tehát egy emelt ambíciószint és egy csökkentett 
költségvetés együtt nagyon kellemetlen kombinációt jelentenek. 

A finnek, akik most átveszik az elnökséget, lényegében - megítélésünk szerint 
helyesen - az MFF-ről szóló megállapodást az ágazati jogszabályok véglegesítésének 
feltételeként aposztrofálják, tehát ezt mindenképpen egy fontos elemként kell 
figyelembe venni. Azt, hogy a politikailag érzékeny kérdésekre kívánnak fókuszálni - 
legyen az az előbb említett teljesítési modell vagy a zöld feltételrendszer -, ezt 
mindenképpen érdemi munkára való hajlandóságnak kell tekinteni, tehát ambiciózus 
a finn elnökség ilyen szempontból. 

Nagyon röviden összefoglalva lényegében a mi esetünkben néhány kiemelt 
szakpolitikai célt hadd említsek meg a tisztelt bizottságnak: egyik oldalon pontosan 
csak a szabályozásból, a közös agrárpolitika szabályozásából fakad, de nem az EU-s 
források, hanem a nemzeti támogatások nyújtásának feltételrendszerét jelenti, hogy 
különösen a szarvasmarha- és a dohányágazat számára jelen pillanatban biztosított, 
több mint 20 milliárd forint értékben évente biztosított átmeneti nemzeti 
támogatásokat tudjuk vagy nem tudjuk a jövőben folytatni, vagy annak egy kivezetése 
folytatódhat a következő időszakban. 

Olyan céljaink vannak - a teljesség igénye nélkül -, amelyek mondjuk, az 
öntözési beruházások támogathatóságának feltételrendszerét javítják, szeretnénk az 
alapvetően bonyolult, olyan új, javasolt rendszerek, mint a redisztributív kifizetések 
vagy az ökorendszerek önkéntes tagállami alkalmazását elérni, és a lehető legnagyobb 
rugalmasságot - összességében ezzel tudnám összefoglalni -, hogy minél inkább a 
nemzeti tagállami agrárium sajátosságaihoz igazodó szabályozásnak a 
feltételrendszerét próbáljuk a tárgyalások során elérni. 

Összefoglalóan azt tudom önöknek mondani, hogy jelen pillanatban a bizottsági 
javaslat a közvetlen termelői támogatások tekintetében, ennek a működőképessége, a 
végrehajthatósága nagyon komoly kérdéseket vet fel, tehát ez a legalapvetőbb vitatéma 
valóban a felek között, s még egyszer, utána a pénzügyi kizárás; valamely vállalt, 
elfogadott mérőszám, amely a támogatási rendszer eredményességét hivatott a 
Bizottság szerint mérni, ezeket alapvetően tényleg ne évente, hanem legfeljebb 
félidőben és a végén értékeljék, és úgy, hogy ehhez pénzügyi kizárás ne tartozzon, 
hiszen nagyon sok olyan tényező van, amely alapvetően nem a támogatási rendszer 
függvénye, hanem külső tényezők befolyásolják. (Horváth István megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

Azzal kapcsolatban, hogy mit értünk el. A román elnökség készített egy 
legfrissebb módosító szövegjavaslatot a bizottsági rendelettervezetekhez, és azt tudjuk 
mondani, hogy nagyon sok olyan elem van, amely - ebben már magyar javaslatra, 
magyar vezetéssel zajló kooperáció eredményeképpen - lényegében bekerült a román 
elnökség szövegjavaslatába, és amely jó a magyar és megítélésünk szerint az európai 
agrárium számára is. Ugyanakkor természetesen jó néhány olyan van, amely ebben a 
szövegtervezetben még nem szerepel. 

Annyit kell tudni magáról a jogalkotás folyamatáról, hogy az Európai Parlament 
társjogalkotó ebben a folyamatban. Az elmúlt időszakban lényegében az Európai 
Parlament két szakbizottsága, a COMENVI és a COMAGRI is elfogadta a maga 
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hivatalos álláspontját, tehát környezetvédelmi és agrároldalról elfogadásra került egy 
hivatalos álláspont, a plenárison viszont álláspont nem született a bizottsági 
javaslatokkal kapcsolatban. Bízunk benne, hogy az új Európai Parlament az agrárium 
szempontjából kedvező végső álláspontot fog majd a végén az új összetételben 
felállítani. 

Mi úgy számolunk a magunk szempontjából a menetrendet illetően, hiszen ez 
még egy lényeges kérdés, hogy 2020. első fele az, amely vélhetően a politikai 
megállapodást a több éves pénzügyi keretről létrehozza, vagy amely időszakban ez létre 
tud jönni. Ez az jelenti, hogy lényegében utána születhetnek meg az uniós végrehajtási 
jogszabályok, akkor lehet elfogadni azokat. Ez valamikor 2020. második felében 
lehetséges, és ebből kifolyólag annak az eredeti, a 2021. január 1-jei indulásnak, amely 
normál menetrendben be kellene hogy következzen, az esélye a nullához konvergál. Az, 
hogy egy vagy két év átmeneti időszak kell, tekintettel az összetettebb várható 
elfogadási és programalkotási eljárásra a mezőgazdasági támogatások terén, ezt ma 
még felelősen nem lehet megmondani, mindenesetre intenzív munka várható mind a 
finn elnökségi, mind pedig a 2020-as időszakban, tekintettel arra, hogy a rendszer 
alapjait szeretné a Bizottság megváltoztatni, és ezen alapvető változtatásokról pedig 
még komoly viták vannak a tagállamok között is. Úgyhogy itt tartunk, tisztelt bizottság, 
jelen pillanatban. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részletes beszámolóját. Valóban 

nagy vita várható még, hiszen sok minden elhangzott idáig is pró és kontra.  
Úgy hiszem, hogy ebben a vitában a magyar kormány a magyar gazdák érdekeit 

kiválóan képviseli, aztán majd meglátjuk a végén, hogy ez mire lesz elegendő. 
Megnyitom a vitát. Elsőként Bana alelnök úrnak adom meg a szót, tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a korrekt és jól összefogott 
tájékoztatót, amit államtitkár úr megtett a bizottság előtt.  

Egyetlen kérdésem lenne, amit ön is érintett a beszéde vége felé, ez pedig ahhoz 
kapcsolódik, hogy a brexitnek lehet egy olyan irányú pozitív következménye - azzal 
együtt, hogy természetesen ez egy nagyon sajnálatos esemény, és a Jobbik álláspontja 
is az, hogy bár tiszteletben kell tartani a britek döntését, de mindenképpen sajnálatos 
az, hogy az Egyesült Királyság elhagyja a közösséget, az Európai Uniót -, de ennek lehet 
egy olyan következménye, hogy a rabat, a brit visszatérítés vonatkozásában a pénzügyi 
mozgástér nőni fog a jövőben, és ennek reményeim szerint a közös agrárpolitika 
tekintetében is lehetnek pozitív fejleményei.  

Így ahhoz, a vége felé elhangzott gondolatra szeretnék csatlakozni, és tudom azt, 
hogy államtitkár úr sem látja még azt pontosan, hogy hogyan alakulnak az 
erőviszonyok, és ilyen szempontból azért bőven vannak kérdőjelek a KAP jövőjét 
illetően, de mégis mondjuk ebből a megvilágításból nézve a kérdést, mekkora esélyt lát 
arra, hogy a magyar kormány hogy érzékeli a tárgyalásokon a különböző partnerek 
álláspontját is vizsgálva és azokról folyamatosan egyeztetve, hogy az agrárium inkább 
a középpontba tud majd kerülni a következő 7 éves tervezési időszak tekintetében. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Nem szűk értelemben a közös agrárpolitika reformjához 

tartozó kérdést szeretnék feltenni, de felmerült bennem, hogy miként értékeli a tárca 
az élelmiszerek kettős minősége kapcsán a múlt héten megjelent európai bizottsági 
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jelentést, amely a vizsgált, ha jól emlékszem, 1400 termék közül egyharmaduk esetében 
mutatott ki eltérő minőséget.  

Ha már itt van, államtitkár úr, csak részben szeretném önt megkérdezni, mert 
Horváth képviselőtársam szintén egy szőlővidéket képvisel, jómagam Tokaj-Hegyalját, 
a zöldítéssel kapcsolatban. Ez egy olyan helyzet, amivel Magyarország az európai uniós 
tagsága esetében először élt, jó néhány tagország ezt a zsetonját már eljátszotta. Mit 
vár, államtitkár úr, ettől? Mennyiben sikerül enyhíteni azt a túltermelési válságot, ami 
Európában van a bor tekintetében, illetve ebben az esztendőben is várható? Köszönöm 
szépen, és akkor visszaadom a szót államtitkár úrnak. 

Dr. Feldman Zsolt válasza 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen. 
Köszönöm a kérdéseket és a felvetéseket. A brexittel kapcsolatban, ha a pénzügyi részét 
tekintem, az első alapvető benyomásunk az, hogy részben erre hivatkozással került az 
Európai Bizottság javaslatában csökkentésre a hagyományos politikák költségvetése, 
tehát ilyen értelemben a külpolitikai védelmi és migrációs kiadások növelésére tett 
javaslat mellett a hagyományos politikák forráselvonása érvrendszerében az Európai 
Bizottság részéről maguk a britek távozása és az ezzel kapcsolatos rabat ellenére 
történő pozitív befizetői státuszból fakadó tagállam elvesztése az, ami a mi 
szempontunkból inkább fáj, ha úgy tetszik, hiszen, még egyszer, ez egy hivatkozási alap 
volt a közös agrárpolitika büdzséjének a csökkentésére. 

Összességében, ha jól emlékszem, európai uniós szinten a közös agrárpolitikára 
fordított források nagyságrendje 2014-2020 között és a ’21. utánra javasolt források 
között azért olyan 20 százalékot elér, tehát ez egy nagyon jelentős csökkentés, ahol, 
még egyszer, nem törvényszerű, de egy ok-okozati összefüggést, összefüggésrendszert 
a britek távozása és a KAP büdzséjének a csökkentése között sikerült felhozni az 
Európai Bizottság kapcsán.  

Tehát ilyen értelemben mi agráros oldalról azt látjuk, hogy a közös 
agrárpolitikának ez a típusú, arányaiban történő forráscsökkenése vélhetően gyengíti 
az Európai Unió kohézióját, hiszen a vidéki térségekre jutó források volumene ennek a 
javaslatnak az elfogadása esetén mindenképpen csökkenne. Tehát ilyen értelemben 
nem véletlenül írt alá 21 tagállam egy olyan közös nyilatkozatot, amely kiállt a közös 
agrárpolitika forrásainak a védelme érdekében. Tehát ilyen értelemben itt most, a 
közös agrárpolitika esetében a források védelme és legalább szinten tartása az, amiért 
megy jelen pillanatban a politikai küzdelem az MFF-tárgyalások keretében. 

Ami a kettős élelmiszerminőséget illeti, ott azt tudom mondani - láttam az 
európai uniós kommunikációt ezzel kapcsolatban -, hogy lényegében azok a közép-
európai vizsgálatok, amelyeket akár a cseh, a szlovák vagy a lengyel társhatóságok 
elvégeztek, sajnálatos módon igazolják ezt a Kelet-Nyugat megkülönböztethetőséget az 
élelmiszerminőség tekintetében. Az, hogy maga az Európai Unió is lényegében 
jogszabályi eszközöket adott a tagállamoknak arra, hogy ezeket a vizsgálatokat 
végezzék, az, hogy lényegében ennek egy új típusú szabályozása történt meg, ezek a 
döntések lényegében igazolják azt a fennálló, korábbi gyakorlatot, amely lényegében 
ebben a tekintetben a kettős élelmiszerminőséget jelentette. Nagyon gyakran - hogy 
egy indirekt bizonyítékot is úgymond megemlítsek - maguk a cégek változtatták meg 
az elmúlt időszakban az elmúlt időszak vizsgálatai nyomán azt a receptúrát, azokat a 
gyártási folyamatokat, amelyek addig adott esetben a többféle beltartalmú, minőségű 
élelmiszereket eredményezték. Tehát lényegében szerintem bármi is volt jelen 
pillanatban az európai bizottsági kommunikáció, amely utólagosan megpróbálta 
negligálni a Kelet-Nyugat közötti különbségtételt, pontosan az, hogy megszületett egy 
európai uniós szabályozás, hogy a tagállami hatóságok hatásköröket kaptak ennek a 
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vizsgálatára, ez igazolja azt, hogy volt feladat ezen a területen, volt olyan különbözőség 
e tekintetben az európai uniós választópolgárok és állampolgár megkülönböztetése 
területén, amit érdemes volt és kellett is áthidalni. Tehát azt tudom mondani, hogy 
talán így érdemes összefoglalni azt, hogy mi is történt a kettős élelmiszerminőség 
tekintetében az elmúlt időszakban. 

Ami pedig a zöldszüretet illeti, az elmúlt tíz év legnagyobb termése volt tavaly az 
Európai Unióban, amely az eladott bormennyiséget illeti, és jelentős piaci nyomás 
helyeződött lényegében az egész borpiacra. Ez különös tekintettel igaz Magyarországra 
is, hiszen lényegében tavasszal, amikor összevetettük, hogy hogyan is állunk a borpiac 
szempontjából, nyolcezer hektóval több készletet találtunk a pincékben, mint ami egy 
évvel korábban volt. Sajnos a helyzetet nem segítette, hogy az egy évvel korábbi 
állapothoz képest nemcsak a többletet találtuk, hanem azt is, hogy lényegében a 
hagyományos értékesítési csatornák, az exportpiacok jelentősen vesztettek 
dinamikájukból, talán fogalmazhatok úgy is, hogy lényegében leállt az érdemi bor-
exportértékesítés, amely egyértelműen arra az európai uniós piacon lévő, nagyon erős 
kínálati piacra vezethető vissza, amelyet tapasztalnak a bort értékesítők.  

Ebben a helyzetben egyik oldalon rövid, másik oldalon pedig hosszú távú vagy 
középtávú lépéseket is meg kell tenni, hiszen az látszódik, hogy az a nagyon jelentős 
hazai bormennyiség, ha nem tud értékesítésre kerülni ebben a formában a 
külpiacokon, akkor valamiféleképpen annak érdekében, hogy a piac radikális 
összeomlását, a szőlőfelvásárlási árak radikális csökkenését megakadályozzuk, ehhez 
ebben az esetben egy olyan intézkedéssel kell sajátos módon beavatkozni, amely 
csökkenti azt az árualapot, amelyből utána bor és ezzel újabb túlkínálat tud kialakulni.  

Én azt tudom jelen pillanatban mondani, hogy ha az utolsó számokat nézem, 
amelyek arról szólnak, hogy nagyjából a gazdálkodók mit is igényeltek: lényegében az 
utolsó statisztikai adatok alapján a gazdálkodók, szőlőtermelők által bejelentett, 
zöldszürettel érintett termésmennyiség durván 650 ezer mázsa szőlőnek felelt meg. 
Mennyiségileg a három legnagyobb érintett borvidék a Kunság, Mátra és Tokaj, amely 
három borvidék a terület tekintetében a zöldszürettel érintett területigény 
háromnegyedét, a kieső elméleti termés tekintetében pedig 80 százalékát jelentette.  

Azt tudjuk, látjuk, hogy ez minden bizonnyal egy elméleti szám marad, hiszen a 
gyakorlatban nem minden szőlőtermelő fog élni a zöldszüret tényleges 
megvalósításával különböző okoknál fogva, erre nincs is kötelezettsége, hanem ez most 
fog valamilyen mértékben ténylegesen realizálódni, amit utána szigorúan ellenőrzünk.  

Én biztos vagyok benne, hogy ez és a krízislepárlási támogatás, amit rövid távon 
életbe léptetünk - amely százezer hektoliter bor alkohollá történő lepárlását fogja 
jelenteni -, ez a kettő együtt remélhetőleg rövid távon, lényegében a szüret időszakára 
egy olyan stabilabb helyzetet fog tudni eredményezni a szőlő- és borpiacon, amely nem 
eredményez hisztérikus és a felvásárlók részéről adott esetben elfogadhatatlan és olyan 
mértékű szőlőfelvásárlási gyakorlatot, amely semmiképpen nem lenne üdvözlendő sem 
termelői, sem borászati oldalról. 

Zárásképpen, összefoglalásképpen azt tudom mondani, hogy bármennyi is fog 
ebből a 650 ezer mázsa szőlőből ténylegesen kiesni, tehát amit tényleg leszednek 
éretlen állapotban a gazdálkodók, ez könnyíteni fog a szüret indulásán és az idei 
szüreten, ezt nyugodt szívvel tudom mondani. Hogy ez mennyit fog összességében 
jelenteni - mi abban a reményben hoztuk ezeket a döntéseket, és ezt az intézkedést 
azért alkottuk meg, hogy érdemben javítsuk az induló pozícióját és a piaci pozícióját a 
szőlőtermelőknek, és érdemben tudjuk lényegében a borászatok számára is azt a 
könnyítést jelenteni, hogy ha még tele van a pince, rajtuk is csökkenni fog szőlőtermelői 
oldalról a nyomás.  
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Ennek pontos mértékét most nehéz megmondani, de tekintettel arra, hogy ha 
ilyen időjárás lesz, megint július végén lényegében kezdődni fog a szüret, leghamarabb 
az előtte lévő szerződéskötések miatti intenzívebb információáramlásból fogjuk látni, 
hogy nagyjából mennyit sikerült ezzel segíteni az idei szüreti időszakban. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a válaszait. Reméljük, hogy ez a 

napirendi pont még többször előkerül a bizottsági ülésünkön, hiszen ez egy, főleg a 
vidéki képviselőket érintő, olyan téma, ami napirenden kell hogy legyen. Köszönjük 
szépen.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő 
ülésére holnap, július 2-án, kedden 14 óra 30 perckor kerül sor a főemeleti Varga Béla 
teremben, a napirendi pont: Varga Judit igazságügyiminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása. Kérem képviselőtársaimat, hogy jegyezzék fel, ne felejtsenek el eljönni 
a bizottság ülésére.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm képviselőtársaimnak a jelenlétet. A bizottsági ülést bezárom. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


