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Az ülés résztvevői  
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Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat 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 meghívást 
kaptak, és már helyet is foglaltak itt majdani előadóként, és mindazokat is 
köszöntöm, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését! Engedjék meg, 
hogy a köszöntöttek sorából kiemeljem dr. Nagy István miniszter urat és 
helyettesét, Farkas Sándor államtitkár, miniszterhelyettes urat! Nagyon 
köszönjük, hogy a mai, elég sűrűnek ígérkező programba be tudták illeszteni a 
– mondhatom azt, hogy – hagyománnyá vált mezőgazdasági bizottsági 
ülésünket, úgy értem ezt, hogy a kétévente megrendezésre kerülő agrárexpóra 
mindig meg szoktuk szervezni a Mezőgazdasági bizottság kihelyezett ülését. 
Külön köszönet mindazoknak, akik itt felelősek a terembeosztásért az expó 
területén, és munkatársaimnak, akiknek le kellett egyeztetniük mindent, hogy 
az egyébként 2 órakor sorra kerülő hivatalos megnyitó előtt ne zavarjunk 
senkit sem itt a rendezkedésben, és a bizottsági ülésünket a szokásos módon 
meg tudjuk tartani. Köszönöm Ondré Péternek is – hiszen az egyik 
legnagyobb munkát ők végzik –, az Agrármarketing Centrum vezetőjének, 
akik az egész lebonyolításért nagyban felelősek, az egész OMÉK-rendezvény 
lebonyolításáért, és őnekik külön feladatuk volt a kérésünk megvalósítása, 
hogy a szokásos módon illesszék be ide a bizottsági ülésünket valamelyik 
helyszínre, terembe. Őneki és az ő munkatársainak is szeretnénk megköszönni 
az igazgató úron keresztül a segítségüket.  

A napirendi javaslatot bizottsági tagjaink megkapták. Kérdezem, hogy 
van-e kérdés, észrevétel a napirendhez. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor azt kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Igen, egyhangú, ezek szerint fogunk 
haladni.  

Dr. Nagy István agrárminiszter köszöntője 

Az első napirendi pont keretében Nagy István miniszter urat kérem 
meg, mondja el köszöntőjét.  

 
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Jó napot kívánok mindnyájuknak! 

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a 79. OMÉK-on, és nagyon megtisztelő, 
hogy itt lehet a kihelyezett bizottsági ülés, és hogy találkozni tudunk itt is. 
Számomra ez azért fontos, mert itt vannak a szakmában élők, dolgozók, és itt 
van a Mezőgazdasági bizottság is – és ez így van rendjén –, hogy meglegyenek 
a kapcsolódási pontok, lehetőségek, hogy együtt van a magyar szakma, együtt 
van ez az ágazat, együtt tudjuk megbeszélni egyes kérdéseket, problémákat, 
együtt tudunk örülni, együtt tudunk bánkódni, hogyha valami gond van, és 
együtt keressük a megoldásokat akkor, amikor valamilyen terhelő problémák 
merülnek fel. Ezért is vagyok nagyon hálás azért, hogy időt szakítottak a 
bizottság tagjai, hogy eljöttek, és külön köszönöm az elnök úrnak, hogy 
ragaszkodott hozzá, hogy a hagyományt tudjuk folytatni, mert így vagyunk 
gyakorlatilag együtt.  

Én is hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok az Agrármarketing 
Centrum Nonprofit Kft.-nek, hogy közösen sikerült megszerveznünk az 
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Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást. A mai naptól kezdve 
vasárnap estig várjuk az érdeklődőket, és nagyon örülünk, hogy ennek az 
ünnepnek mindannyian a részesei lehetünk. Ünnep ez, én valóban annak 
gondolom. Hiszen kell, hogy találjunk pillanatot, alkalmat arra, hogy 
megálljunk egy kicsit, és köszönetet mondjuk a magyar gazdáknak, 
termelőknek, feldolgozóknak, a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szereplőknek, hogy kiválóan végezték a munkájukat, hogy bármily nehéz 
kihívásoknak is sikeresen meg tudtak felelni, és itt vannak, vállalták mindazon 
megpróbáltatásokat, hogy kiállítsanak, és természetesen kiváló munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy például a külkereskedelmi többlethez 
54,12 százalékkal tudott hozzájárulni a magyar agrárium. Ez fantasztikus 
teljesítmény, tehát jár a köszönet, kell is, hogy köszönetet tudjunk mondani 
számukra, és ez az ünnepi megnyitó lesz majd a legkiválóbb alkalom arra, 
hogy ezt valóban elismerjük.  

Bevallottan van egy másik célja is ennek a rendezvénynek, mégpedig 
az, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a vidéket és a fővárost, közelebb hozzuk 
egymáshoz a polgárt és a parasztembert, pontosan azért, hogy az életszerűség 
ne kerülhessen háttérbe, hogy mindazt, ahogy elkészül egy élelmiszer, ahogy a 
mezőgazdasági termékből a mindennapi asztalunkra való kikerül, annak a 
menetét, módját lehessen látni.  

Kimondott célunk az, hogy a generációváltást tudjuk segíteni. Hogy a 
fiataloknak meg tudjuk mutatni élményszerűen, élménygazdaságokat hoztunk 
létre alsó tagozatos fiataloknak, felső tagozatos fiataloknak, 
középiskolásoknak, hogy itt lehessenek, hogy megtapasztalhassák, élményeket 
gyűjthessenek benne, hiszen számunkra a generációváltás miatt végtelenül 
fontos, hogy ezeket az élményeket a gyerekek át tudják élni, és el tudják 
raktározni.  

Így, ezekkel az elhatározásokkal készültünk erre a rendezvényre, és 
természetesen mindazzal a felelősségvállalással és felelősségtudattal, hogy 
óriási társadalmi elvárások fogalmazódnak meg az agráriummal szemben. A 
fenntartható gazdálkodás, a környezettudatosság, az éghajlatváltozásra adott 
válaszaink mind-mind meg kell hogy jelenjenek ezen a kiállításon, és én azt 
hiszem, hogy akkor, amikor körbemegyünk, akkor majd láthatjuk ezeket az új 
technológiákat, azon precíziós és digitális műszaki megoldásokat, amelyek 
mind-mind azt szolgálják, hogy felelős környezettudatossággal óvjuk, védjük 
azt a bennünket körülvevő környezetet, amely természetesen a gazdáink 
megélhetését és minden ember életterét egyaránt jelenti.  

Az OMÉK sokkal több, mint egy kiállítás és vásár, hiszen nemzeti 
büszkeségünk, az agrárium ünnepe felvonultatja a magyar mezőgazdaság és 
élelmiszergazdasági termékeket, a kertészeti, mezőgazdasági, élelmiszeripari 
technológiai újdonságokat, és a legkiválóbb magyar termékek különleges 
tárházát kínálja. Nemcsak Magyarországon, hanem az egész térségben 
jelentős rendezvény ez, hiszen Közép-Kelet-Európa egyik legkiemelkedőbb 
agrárgazdasági seregszemléje, amely mára bekerült a nemzetközi 
vásárnaptárba is. Elhozza és megmutatja a magyar vidék és a mezőgazdaság 
rendkívüli sokszínűségét, fókuszba kerül az innováció, a professzionalitás, a 
nemzetköziség és az élelmiszeripar, középpontban a jó minőségű, egészséges, 
fenntartható és természetesen GMO-mentes élelmiszerekkel együtt.  

A látványos megjelenésen kívül komoly szakmai súlya is van, amely a 
stratégiai fontosságú programoknak is köszönhető. A kiállítóknak 
konferenciákat, előadásokat, üzletember-találkozókat, vezetett programokat 
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szervezünk, illetve azokból a célországokból hívjuk meg az agrárágazaton 
belüli cégek döntéshozó beszerzőit, amelyeket a magyar agrártermékek 
kiemelt exportpiacaiként jelölnek meg. A legfőbb cél, hogy a legnagyobb piaci 
szereplők is eljöjjenek a szakmai programjainkra, és a szakmai programok 
keretében – ha hiszik, ha nem – több mint harminc agrártémát érintő 
konferencia kerül megrendezésre, ahova, ezekre a szakmai programokra több 
mint kétezer résztvevőt várunk. Ez is az egyik újítása ennek a rendezvénynek, 
hogy a szakmaiságra, a szakmai találkozókra is jóval nagyobb hangsúlyt 
fektetünk, hogy az élelmiszeripari cégek szereplői tudjanak szakmai 
kapcsolatokat és üzleti kapcsolatokat is építeni ezen a rendezvényen.  

A korábbi évekhez képest újszerűbb és programdúsabb eseményt 
kapnak a látogatók a kor kihívásaira reflektáló szakmai programokkal, az 
agrár- és élelmiszer-innovációk legújabb vívmányainak felvonultatásával. 
Hangsúlyozottan jelenik meg az élelmiszeripari és az agrárdigitalizáció is. Az 
egyik kiemelt cél, hogy az agrárpályát a fiatalok számára vonzóvá tudjuk tenni, 
fő célunk tehát az üzleti szerep erősítésén túl a fiataloknak a megszólítása. Az 
OMÉK kommunikációjában ezért idén jóval nagyobb hangsúlyt helyezünk a 
közösségimédia-térre, a különböző online felületekre, mert ezt a korosztályt 
így lehet a leghatékonyabban elérni. Az OMÉK előrendezvényén is kiemelt 
figyelmet fordítunk a fiatalok megszólítására. A kiállítás kulturális 
programjait is az ő érdeklődésüknek megfelelően alakítottuk.  

Az idei OMÉK partnerországa egy egzotikus ország, Marokkó. Marokkó 
az afrikai országokkal fenntartott magyar kapcsolatok sarokkövének is 
tekinthető, különösen a mezőgazdasági termelés, a kutatás és az oktatás 
területén fennálló megbecsült helyzeténél fogva. Az agrár-külkereskedelem az 
egyik kiemelt területe a két ország közötti kétoldalú együttműködésnek, és ez 
remélhetőleg csak fokozódik a vásári jelenlét által. A partnerországi 
megjelenés kiváló lehetőség a két ország közötti gazdasági kapcsolatok 
elmélyítésére. Az OMÉK-on történő megjelenés által minél többen ismerhetik 
meg Marokkó mezőgazdasági termékeit, gasztronómiáját és élelmiszer-
különlegességeit, és ez számunkra is nagyon fontos, hiszen mindaz az 
éghajlatváltozás, ami Marokkóban van, hazánkat is érinti, és vannak olyan 
gyakorlati tapasztalatok, tudományos és kutatási eredmények, amelyeket 
természetesen jól hasznosítható módon át tudunk venni, és a magyar 
gazdaságba is be tudunk építeni.  

A szakmaiságon túl a minőségi szórakozás is helyet kap. Az OMÉK 
természetesen a nagyközönségnek szóló vásár. A hagyományos piaci kellékek 
mellett lesznek digitális eszközök, robotok, drónok, automatizált 
berendezések, amelyek reményeink szerint megragadhatják a kilátogató 
családok aprajának és nagyjának a figyelmét.  

Idén is megnyílik a Kárpát-medencei kincsestár, a magyarországi és a 
határon túli kistermelők kiváló minőségű kézműves húsféleségeit, sajtjait, 
alkoholos italait, lekvárjait, mézeit, édességeit és egyéb finomságait is meg 
lehet majd itt vásárolni.  

A közönség szórakoztatására számos programlehetőség áll majd 
rendelkezésre, esténként koncerteken kapcsolódhat ki a kilátogató közönség, 
lesz népzenei, retro és kifejezetten a fiatal korosztály körében népszerű előadó 
is. A közönségprogramokra a csütörtöki és a pénteki napon a megnyitó és a 
szakmai előadások után kerül sor, a további napokon napközben két 
gyermekelőadás, esténként pedig egy-egy könnyűzenei nagykoncert várható. 
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A családokat az évek óta nagy népszerűségnek örvendő Gyerekszigettel is 
várják.  

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy az idei OMÉK az eddigieknél is 
rendhagyóbb lesz. Kérem, tartsanak velünk, és élvezzék ki a programok 
nyújtotta változatos időtöltés lehetőségét. Köszönöm, hogy itt vannak, és 
jelenlétükkel megtisztelik és emelik az OMÉK rendezvényét. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, és természetesen azt kérjük a 

miniszter úrtól, hogy amíg ideje engedi, tartson velünk, és tudomásul vesszük, 
hogy neki mint házigazdának esetleg majd idő közben, az ülés alatt el kell 
hagynia az üléstermet.  

Tájékoztató az élelmiszerágazat innovációját segítő, a 
versenyképes termékek előállítását ösztönző marketing 
eszközökről 

Napirendünk szerint a második napirendi pont a tájékoztató az 
élelmiszerágazat innovációját segítő, a versenyképes termékek előállítását 
ösztönző marketing eszközökről. Ondré Pétert, az AMC igazgatóját kérem meg 
előadása megtartására. Azt szeretném kérni, javasolni, hogy 18 perc legyen az 
az időkeret, amit az előadók maximum kitölthetnek – ennél kevesebb 
természetesen lehet –, képviselőtársaimat pedig arra kérem majd, hogy olyan 
4 percnél ne hosszabb ideig próbáljunk esetlegesen reflektálni az előadásokra, 
utána a képviselői kérdésekre az előadóknak természetesen lehetőségük lesz 
majd viszonválaszra. Megadom a szót Ondré Péternek.  

Ondré Péter tájékoztatója 

ONDRÉ PÉTER, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója: Köszönöm szépen. Igyekszem majd fókuszált lenni, és nem a 18, de 
a 15 percbe beleférni.  

Tisztelt Miniszter Úr! Miniszterhelyettes Úr! Államtitkár Úr! Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Asszony! Képviselő Urak! Tisztelt Szakmai Szervezeti 
Vezetők! Először is hadd köszönjem meg, hogy itt vannak! Én azt gondolom, 
hogy az OMÉK-nak a méltóságát, a fontosságát és a szakmaiságát annál 
jobban semmi nem tudná kifejezni, hogy a demokratikusan, képviseleti 
alapon választott, a mezőgazdaságot megtestesítő képviselők, illetve a szakmai 
szervezeti vezetők itt vannak velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy 
elfogadták a meghívásunkat a mai bizottsági ülésre. 

Nézzék, az élelmiszer-ágazat egy stratégiai ágazat, az Agrármarketing 
Centrum hivatása, célja pedig Magyarországon ennek az ágazatnak a hosszú 
távú, stabil fejlesztése. Az, hogy itt a Kárpát-medencében Magyarországot 
élelemmel tudjuk ellátni, egyrészt egy nemzetbiztonsági kérdés, másrészt 
pedig egy hosszú távú gazdasági, fejlesztési kérdés. Mi arra törekszünk, hogy 
mind belföldön, mind pedig a külpiacokon erősíteni tudjuk a hazai élelmiszer-
ágazat pozícióját. Nehéz időket élünk, az exportpiacokon bajban vagyunk, ez 
nem titok, ez nyilvánvaló. A távol-keleti piacokon az afrikai sertéspestis okán 
exportlehetőségeket vesztettünk, de azt látjuk, hogy azokon a piacokon, ahova 
korlátozás nélkül tudjuk a magyar termékeket exportálni, ott sikeresek tudunk 
lenni, és ezért köszönet illeti a magyar gazdákat és a magyar élelmiszer-
előállítókat, élelmiszer-termelőket.  
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Az ágazat az utóbbi időben sokat fejlődött. Mindnyájunk számára 
ismert, hogy a rendszerváltást követő visszaesésből azért az utóbbi időben 
szépen ki tudtunk lábalni, céljaink azonban még egészen biztosan vannak, és 
hosszú távúak. Hogyha összehasonlítjuk a magyar mezőgazdaság és 
élelmiszeripar szerkezetét, akkor azért azt látjuk, hogy nyugati társainkkal 
szemben van lemaradás, hogyha a nemzeti értékhez való hozzáadott értékét 
nézzük az élelmiszeriparnak és a mezőgazdaságnak, akkor azt látjuk, hogy 
körülbelül egy ilyen 50 százalék élelmiszeripar, 100 százalék mezőgazdaság 
arányban tudunk gondolkodni. Ha megnézzük Ausztriát, akkor mondjuk ott 
az arányban 1,3-szoros a szorzó az élelmiszeripar javára, Németországban 
meg kétszeres a szorzó, tehát vannak olyan stratégiai célok, amelyeket el kell 
érnünk.  

Nyilván akkor tudnak magyar munkahelyek létrejönni, akkor tud 
magyar tőke felhalmozódni, hogyha egy vertikális integráció valósul meg a két 
ágazat között, és minél nagyobb arányban tudjuk az itthon megtermelt 
mezőgazdasági alaptermékeket az élelmiszeriparban feldolgozni. Néhány 
évvel ezelőtt ez az arány, az exportarány egyébként még nagyjából kétharmad-
egyharmad arány volt a nyersanyag, illetve a feldolgozott élelmiszer között, 
hosszú távú célunk, hogy ezen tudjunk dolgozni, és ezt tudjuk fejleszteni.  

Az Agrármarketing Centrum működése, tevékenysége, én azt 
gondolom, az önök számára bizonyára ismert. Egyrészt belföldi piaci 
promóciós kampányokért felelünk, amelyeknek az a célja, hogy itthon 
azoknak az ágazatoknak, amelyeknek a fejlesztése hosszú távú stratégiai 
érdek, illetve amelyek rövid távon piaci bajba jutottak, tudjunk ezekkel a 
kampányokkal segíteni; másrészt pedig exportpromóciós tevékenységet 
látunk el a HEPA mellett, és a célunk az, hogy a magyar élelmiszer-ágazat 
minden termékét el tudjuk juttatni azokra a célpiacokra, ahol sikeresek 
tudunk lenni. Az elmúlt egy évben – azt gondolom, rendkívüli munkával – 
munkatársaink segítségével 11 külpiaci vásáron vettünk részt, és 160 magyar 
céget tudtunk kedvezményesen megjeleníteni. Ezeken a rendezvényeken 
jellemzően konzulátusi együttműködéssel B2B találkozókat, üzleti partneri 
találkozókat szervezünk a magyar cégeknek, és azt látjuk egyébként, hogy a 
hozzánk való jelentkezés, az ezeken a rendezvényeken való részvétel az utóbbi 
időben sokat fejlődött, tehát erre van igény, és a cégek ki tudják aknázni ezt a 
támogatást arra, hogy exportpiacokat szerezzenek. Ott voltunk Észak-
Amerikában, a Távol-Keleten, a Közel-Keleten és számos európai 
desztinációban a világ meghatározó élelmiszeripari kiállításain, és a 
visszajelzés a hazai cégektől az, hogy ez a tevékenység hasznos és jó, az ő 
dolgukat, az ő szekerüket előrébb tudta vinni.  

A belföldi piacon kilenc termékpályakampányt hajtottunk végre az 
elmúlt két és fél évben, ezek között van olyan, amely hosszú távú, nagyobb 
költségvetésű kampány, itt elsősorban az uniós támogatással megvalósuló 
„Kapj rá!” elnevezésű MAHOP-projektet szeretném kiemelni, amelynek az a 
célja, hogy a hazai halágazatot tudja fejleszteni. Egyrészt mi magyarok kevés 
halat eszünk, ami baj, mert az az egészséges táplálkozásnak a szerves része, 
másrészt pedig a magyar halágazatban – és nézek közben az elnök úrra – 
nagyon komoly erő van, nagyon komoly tudás, tapasztalat halmozódott fel, 
látszik, hogy ez az ágazat sikeresen tud fejlődni, ehhez viszont az kell, hogy a 
belföldi piaci pozícióját is erősítsük ennek az ágazatnak. Mi magyarok esszük 
egyébként a legkevesebb halat az Európai Unióban, ami nem jó szám, ezen 
változtatni szeretnénk. A kampányunkat a tavalyi évben kezdtük el, és azt 
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látjuk, hogy a KSH adatai szerint – ez egy nyilvános, mindenki számára 
hozzáférhető adat – 10 százalékkal javult egy év alatt a belföldi halfogyasztás 
szintje: 2017-ben 5,6 kiló halat ettünk mi magyarok, 2018-ban ez a szám 
6,3 kilogramm/főre tudott fejlődni. A tapasztalatunk tehát az, hogy ezeknek a 
kampányoknak, ennek a munkának van eredménye, és ezt a visszajelzést a 
szakmai szervezettől is megkaptuk.  

Szintén stratégiai kampányunk a sertéságazat piaci, belföldi piaci 
pozíciójának javítása. Az exportpiacok elvesztésével egy csomó termék kerül 
be a piaci űrbe, és fontos, hogy ezeknek legalább egy részét a belföldi piacon 
tudjuk értékesíteni, úgyhogy most már negyedik éve zajlik ez a sertéságazati 
piaci kampányunk, amelyet a legnagyobb szorgalommal és fegyelmezettséggel 
hajtunk végre.  

Vannak ad hoc kampányaink, itt elsősorban a zöldség- és 
gyümölcságazati kampányokra kell gondolnunk. A mezőgazdaság – ezt 
nyilván önök jól tudják – azért egy olyan szakma, ahol a kiszámíthatatlanság 
határozza meg a gazdálkodók életét; ez egy komoly nehézség is, de ennek a 
területnek ez a szépsége. Nekünk ott kell lennünk, és ha egy almapiaci, egy 
meggypiaci, egy zöldségpiaci válság van, akkor az Agrármarketing Centrum az 
a cég, amelyre legalább abban számíthatnak a gazdák, hogy az ágazat 
promócióját segíti, és ha felhalmozott piaci többlet van, akkor a fogyasztók 
figyelmét felhívja egy-egy termék fogyasztásának szükségességére. A zöldség- 
és a gyümölcspiac fontos számunkra, az látszik, hogy a WHO-ajánlásokhoz 
képest azért mi magyarok még el vagyunk maradva az előírt, illetve az 
egészséges táplálkozáshoz szükséges zöldség- és gyümölcsfogyasztásban, 
ebben kell a jövőben fejlődnünk. Egyébként a fejlődés az utóbbi időben 
mérhető, jól kimutatható, de van még egy nagyjából körülbelül 20-
30 százaléknyi lemaradásunk, úgyhogy fontos ezt a kampányt közösen, együtt 
folytatnunk. És vannak azok a területek, amelyek mindig bajban vannak, az 
utóbbi időben ilyen volt jellemzően a méhészet és a mézgyártás területe. Az 
idei évben és a tavalyi évben is a szakmai szervezettel együtt, azzal teljes 
egyetértésben kampányt folytattunk a belföldi mézfogyasztás szintjének 
emelésére.  

Fontos feladatunk, és szerintem ennek van most meg az aktualitása, az 
OMÉK megszervezése. Rengeteget gondolkodtunk azon, hogy mi az OMÉK 
helye, az OMÉK szerepe a hazai kiállítási, élelmiszervásári piacon. Az utóbbi 
időben számos élelmiszeripari vásár, kiállítás jött létre, és ebben a gyorsan 
változó világban kell megtalálnunk az OMÉK helyét és az OMÉK szerepét. 
Egyébként ez egy jó dolog, mert azt jelzi, hogy az élelmiszer-gazdaságnak 
mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldala sokat fejlődött, nekünk viszont 
arcot kell tudnunk találni az OMÉK-nak.  

Az OMÉK jellemzően egy olyan vásár, amelynek legalább két arca van: 
egyrészt szól a nagyközönségnek, és van egy általános agrárpromóciós jellege. 
Most ez még inkább aktuális, mert a munkaerőhiány és a generációváltás 
kérdése egy fokozott probléma a hazai élelmiszer-gazdaságban. Szeretnénk itt 
az OMÉK-on megmutatni mind a fiatalságnak, mind pedig a munkaerőpiacon 
új kihívásokat keresőknek azt, hogy ma a magyar mezőgazdaság és a magyar 
élelmiszer-ágazat milyen csodákra képes, milyen teljesítményre képes, és 
megmutatni azt, hogy a XXI. század, a legmodernebb sci-fik köszönnek vissza 
a hazai, magyar mezőgazdaságban, ráadásul ez egy trendi szakma. A 
funkcionális táplálkozás, az egészséges táplálkozás, az ökológiailag 
fenntartható termesztés, ezek mind olyan hívószavak, amelyek a magyar 
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fiatalok számára vonzók tudnak lenni – szeretnénk ezeket is minél 
hatékonyabban, minél hangsúlyosabban képviselni, elmondani itt az OMÉK-
on. És nyilván szól a nagyközönségnek azért is, mert egy fontos kérdés az, 
hogy tudjuk, mit eszünk, az honnan jön, milyen úton állítjuk elő. A fogyasztói 
bizalmat a magyar termékek iránt akkor tudjuk felkelteni és akkor tudjuk 
megteremteni, hogyha az átlag magyar fogyasztó látja azt, hogy milyen úton 
kerül a hazai élelmiszer a földtől az asztalig, az ő asztalára.  

Az OMÉK másik arca a szakmai fórum arc. Azért kétévente van OMÉK, 
és ez egy olyan lehetőség, ahol mi, a szakma össze tudunk gyűlni, és értékelni 
tudjuk azt, hogy az elmúlt két évben mi és hogy történt a magyar 
mezőgazdaságban – ezt a munkát nekünk itt az OMÉK-on el kell végeznünk. 
Mint ahogy a miniszter úr is elmondta, több mint harminc szakmai fórum 
lesz, és a legfontosabb ágazati szereplők bevonásával fogunk itt arról beszélni, 
hogy mit kell tegyünk az agrárdigitalizációval, a precíziós gazdálkodással, a 
generációváltással, a fiatalítással, az ökológiai fenntarthatósággal, az 
élelmiszer-ágazat fejlesztésével vagy akár a sertéspiaci kérdésekkel. Ezt a 
munkát el fogjuk végezni a következő négy napban.  

Ami új arca az OMÉK-nak, az az élelmiszer-ágazat vagy az élelmiszer-
gazdaság minél hatékonyabb megjelenítése. Ha körülnézünk a régiónkban, 
akkor azt látjuk, hogy üzleti jelleggel, üzleti fórummal a V4-ekben és 
Ausztriában sincs olyan mezőgazdasági, élelmiszeripari fórum, amely 
számottevő érdeklődésre tarthat számot a nemzetközi beszerzői piacon, 
nekünk pedig van egy olyan OMÉK-unk, amely kormányzati támogatással, a 
legnagyobb szakmai részvétellel, óriási területen valósul meg. Szerintem 
ebben van egy olyan tartalék, van egy olyan lehetőség, hogy ez a vásár, ez a 
kiállítás hosszú távon ki tudja magát nőni egy olyan üzleti fórummá, ahol 
koncentráltan, költséghatékonyan, a teljes hazai élelmiszer-ágazat 
megjelenítésével tudunk egy nemzetközi üzenetet adni, és azt mondani ezen 
piacok beszerzőinek, hogy ne csak mi látogassunk el hozzátok, ne csak mi 
vigyük el a magyar termékeket ezekre a piacokra, hanem gyertek ide 
Magyarországra. Ez nemcsak az ország turizmusának, nemcsak az ország 
imázsának jelent egy tartalékot, egy fejlődési forrást, hanem az élelmiszer-
ágazatnak is jelenthet egy olyan bemutatkozási porondot, ahol 
költséghatékonyan és koncentráltan tud megjelenni. Ebbe az irányba tettünk 
lépéseket. Az agrárgépészeti és állattenyésztési szakmát Bábolnán és 
Hódmezővásárhelyen jelenítettük meg OMÉK-előrendezvényen, a szakmai 
fórumok, a szakmai versenyek, kiállítások itt valósultak meg.  

Nézzék, úgy nézett ki korábban az OMÉK, hogy mi vidékiek feljöttünk a 
fővárosba, és itt megbeszéltük a vidék problémáit. Szerintem az a helyes, 
hogyha ezeket a problémákat vidéken beszéljük meg, amit pedig idehozunk, 
az tényleg a nagyközönségnek és az ország nyilvánosságának szól. Ezért ezeket 
a szakmai fórumokat vidéki rendezvényeken valósítottuk meg, a felszabaduló 
helyet, időt, kapacitást pedig az élelmiszer-ágazat fejlesztésére tudjuk 
fordítani, és egy megelőlegezett bizalom, egy jó hír, hogy meghatározó hazai 
élelmiszeripari cégek itt vannak az OMÉK-on, és bízunk benne, hogy az ő 
munkájukkal egy ilyen élelmiszeripari fórumot fogunk tudni az OMÉK-ből 
fejleszteni az előttünk álló évtizedben. (Győrffy Balázs megérkezik az ülésre.) 
Azt gondolom, hogy az országnak ez lenne a hosszú távú stratégiai érdeke, ez 
lenne a vertikális fejlődésünknek a kulcsa, és a hazai élelmiszeripari cégek 
azok, amelyek tapasztalatukkal, szorgalmukkal, tudásukkal meg tudják 
valósítani azt, hogy az a hosszú távú tőkefelhalmozás, gazdasági építkezés 
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ebben az ágazatban végbe tudjon menni, amire mindnyájunknak szüksége 
van.  

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatták a tájékoztatásunkat. A 
mai napra önöknek jó vásárbejárást, jó tanácskozást kívánok, és kívánom azt, 
hogy érezzék jól magunkat nálunk, itt az OMÉK-on.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen igazgató úrnak a beszámolót.  
A bizottsági tagokhoz fordulok, van-e kérdés, észrevétel az 

elhangzottakhoz? (Jelzésre:) Steinmetz Ádámot látom jelentkezni, megadom 
a szót. 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, 
és én is nagy tisztelettel köszöntöm körünkben a miniszter urat, az államtitkár 
urat, a bizottság tagjait, a szakértőket, a kedves érdeklődőket és nem utolsó 
sorban az előadókat, akik közül mindjárt Ondré Péternek szeretnék gratulálni 
az OMÉK-nak a megszervezéséhez, illetőleg mindazoknak, akik ebben részt 
vettek, és köszönöm az elnök úrnak is, hogy egy kihelyezett bizottsági üléssel 
talán hozzá tudunk járulni az OMÉK rangjának az emeléséhez.  

Az elmondottakkal kapcsolatban: örömmel hallottam, hogy az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. belföldi piaci promóciós 
kampányokat is folytat, és ezen belül a halágazatban már nagyon komoly 
sikereket ért el. Ezen felbuzdulva akkor kérdezném, hogy van egy másik 
ágazatunk is, elég sok van, de amely hasonló gondokkal küzd, ez pedig a 
szarvasmarha-ágazat, a húsmarhaágazat, ahol az éves fogyasztásunk szintén 
olyan 3 kilogramm/fő körül alakul, ez olyan 3-5 százaléka a magyar emberek 
húsfogyasztásának. Összehasonlításképpen: az EU régi tagállamaiban ez 12-13 
kilogramm, tehát van hová fejlődnünk. A kérdésem pedig az, hogy tervezik-e, 
hogy hasonló kampányokkal megsegítik ezt az ágazatot.  

A másik kérdésem pedig a szőlő-bor ágazattal kapcsolatos. Említette az 
igazgató úr, hogy ahol piaci válság van, ott a fogyasztók figyelmét felhívják 
ezekre a termékekre. Na most, tapasztalható, hogy évről évre csökken a 
magyarországi borfogyasztás, és azt is látjuk, hogy egyébként – ezek a Magyar 
Turisztikai Ügynökségnek az adatai – olyan 150 millió forintnyi kormányzati 
forrással és 50-100 millió forintnyi saját forrással kiegészítve tudják segíteni 
kiváló minőségű magyar boraink világpiacon történő megjelenését, jelen 
pillanatban ezek a termékek szinte a láthatatlan kategóriába tartoznak. A 
kérdésem, hogy ehhez az ágazathoz mennyi forrást – és nemcsak anyagi 
forrást, hanem igazából humánforrást – tudnak hozzárendelni, hogy ezt 
segítsék, illetőleg azt, hogy az egyébként még a tavalyi évről felhalmozódott 
borkészletek belföldi és esetleg külföldi piacon értékesítésre kerüljenek. 
Ebben szeretném kérni az igazgató úrnak a válaszát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
ONDRÉ PÉTER, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója: Köszönöm a képviselő úrnak… Bocsánat! 
 
ELNÖK: Ezek ilyen formális dolgok, hogy megadom a szót, de majd 

megpróbálom ezt betartani.  
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Annyit a szarvasmarhához, hogy izgalmas kérdés a húsfogyasztás 
emelése. Ha jól figyelem, az Európai Unió magukat zöldeknek nevező pártjai 
épp most próbálják megölni a szarvasmarha-tenyésztést arra hivatkozva, hogy 
az az egyik legnagyobb környezetszennyező. Ez egy izgalmas vita, hogy lehet-e 
környezetbarát módon szarvasmarhát tenyészteni és netán 
húsmarhafogyasztásra ösztönözni egy adott ország lakosságát – szerintünk 
még előttünk van most egy ilyen komoly vita. Csak zárójelben tettem ezt a 
megjegyzést, és hallottam, illetve olvastam már magyar pártok képviseletében 
megszólalókat is, akik ugyanezt az Európai Unióból nagyon zöldnek titulált 
programot kezdik átvenni. Én örülök annak, hogy azért a bizottsági ülésen 
belül mi a magyar gazdákért aggódunk, és az esetleges minőségi húsfogyasztás 
mellett törünk továbbra is lándzsát.  

Most adok szót az igazgató úrnak.  
 
ONDRÉ PÉTER, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója: Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a képviselő úrnak a 
kérdését. Maximálisan egyetértek azokkal a feladatokkal, amelyeket a 
képviselő úr felvetett nekünk.  

A borágazat ügyében egyszerűbb a válaszadás. A kormányzati feladatok 
megosztásáról szóló rendelet úgy rendelkezik, hogy a borpromóció az a terület 
a hazai agráriumon, élelmiszeriparon belül, amely a Magyar Turisztikai 
Ügynökséghez tartozik, nem pedig az Agrármarketing Centrumhoz, úgyhogy 
ebben a kérdésben én önnek érvényes választ sajnos nem fogok most tudni 
adni. Arról viszont tudok, hogy a minisztérium készül egy több milliárd forint 
értékű borpromóciós lehetőség kiírásával a gazdáknak, de szerintem erről a 
kérdésről az államtitkár úr a minisztérium nevében fogja majd tudni a 
képviselő urat tájékoztatni. Egyébként a felvetett feladattal maximálisan 
egyetértek.  

A húsfogyasztás egy nehéz kérdés. Mi arra törekszünk, hogy a magyar 
húsmarhaágazat is megtalálja a szerepét a hazai piacon, azonban mindig van 
egy olyan nehézség előttünk, hogy feltesszük magunknak a kérdést, hogy 
vajon egy zéróösszegű játék-e az, hogy baromfiból, sertésből, húsmarhából, 
egyéb állatból, illetve halból milyen szerkezetben fogyasztunk mi magyarok. 
Szakmai szervezeti megkeresés elsősorban a Mahaltól érkezett, ezért is 
indítottuk el a halfogyasztás ösztönzéséről szóló kampányunkat, de azzal 
maximálisan egyetértek, hogy a húságazatnak, a húsmarhaágazatnak a 
fejlődését tudná szolgálni egy ilyen kampány. Én azt gondolom, hogy ha a 
szakmai szervezet részéről a megkeresés megérkezik, és ebben az ügyben mi 
tudunk együttműködni, akkor az Agrárminisztériummal fogunk ebben 
egyeztetni, és szerintem teljesen nyitottak vagyunk az ágazat irányába, mert az 
látszik, hogy azért a magyar húsmarhaágazat mind az állattenyésztési oldalról, 
mind pedig a feldolgozási oldalról csodákra képes. Egyébként minden olyan 
külföldi kiállításon, ahol megjelentünk, magyar húsmarhából készült 
termékeket is tudtunk promotálni, tehát a feldolgozott termékek piacán azért 
igyekszünk lehetőségeket, exportlehetőségeket találni. A belföldi 
húsfogyasztást ösztönző kampány kidolgozása még valóban várat magára, de 
a nyitottság bennünk teljes. (Dr. Steinmetz Ádám: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, van-e 

további kérdés, észrevétel. (Dr. Vadai Ágnes jelentkezik.) Igen. Vadai Ágnes! 
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DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Akkor most szóban is, nem csak 
írásban. Ahogy a miniszter úr jelezte nekem, állandó levelezőpartnere vagyok 
agrárügyekben, mert szerintem ez egy nagyon fontos terület. (Dr. Nagy 
István: Így igaz!) Örülök, hogy az ügyvezető igazgató úr azt mondta, hogy 
nemzetbiztonsági kérdés, ezzel egyetértek, és örültem volna, hogyha a TIG 
Nonprofit Kft. idején is nemzetbiztonsági kérdés lett volna.  

Nagyon sok kampányt indított az Agrármarketing Centrum Nonprofit 
Kft. már az idén is: a sertéshús-fogyasztás, a nyúlhús, a dinnye, a meggy, a 
„Kapj rá!”, a halfogyasztást ösztönző kampánnyal a VOLT Fesztiválon is 
megjelentek. Ennek az utolsónak a kapcsán szeretnék kérdezni. Az nagyon 
fontos, hogy minél nagyobb legyen a halfogyasztás, de nyilván ahhoz az is kell, 
hogy a másik oldal, tehát a gazdálkodói oldal is – hogy mondjam? – 
erőteljesen jelen legyen Magyarországon, és én azt láttam a különböző 
pályázatokból, hogy „A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók 
ösztönzése” című felhívás esetében eddig csak öt támogatói okirat került 
kiadásra. Nem érzik-e – nyilván nem biztos, hogy csak önnek szól ez a kérdés, 
de összefügg ezzel – azt, hogy ahhoz, hogy például nőjön a halfogyasztás, az is 
kellene, hogy ahogy ön is mondta, minél több új gazdálkodó jelenjen meg 
nevezetesen ezen a területen.  

Azt is szeretném, azt viszont már kifejezetten öntől szeretném 
megkérdezni, hogy ezeknek a különböző kampányoknak, amelyeket indítanak, 
milyen objektív mércével mérik az eredményeit számszerűsítve, és nyilván 
nem az ideinek, mert az ideinek még nagyon nehéz lemérni az eredményét, 
hanem a különböző tavaly, tavalyelőtt vagy korábban elindított kampányokét. 
A fogyasztás, amiről beszél, hogy növekszik, annak köszönhető-e, tehát amiatt 
nőtt-e a fogyasztás, hogy ezek a kampányok valóban sikeresek voltak, vagy 
esetleg az árcsökkenés miatt? Mert van olyan is, hogy emiatt vásárolnak 
bizonyos termékből többet.  

Végül itt van – és szerintem ez volt a leglényegesebb része, talán 
kevesebbet is beszélt erről – a digitalizáció kérdése. Valószínűleg az én hibám, 
de nem találtam meg a digitális agrárstratégiát, mert tudom, hogy készült 
ilyen. Majd hogyha meg tudná mondani akár írásban is, hogy pontosan magát 
a stratégiát, az egészet – mert részeket találtam belőle – hol találom meg, az 
nagyon jó lenne. Azt pontosan tudjuk, hogy a felnövekvő új generáció, ha eljön 
ide, az nagyon jó, de alapvetően lehet, hogy inkább a Facebookon követi 
nyomon, vagy az Instagramon, már a Facebookon sem feltétlenül, mert oda 
inkább az 50+-os gazdálkodók mennek, ha mennek, merthogy az látszik, hogy 
az agrárvállalkozásoknak például csak nagyon kis százalékban van honlapja, 
miközben az elérés, például a termékek elérése képileg, nem feltétlenül 
szövegileg, mert képileg inkább ezeken a – hogy mondjam? – fiatalosabb 
oldalakon jelenik meg. Az én kérdésem tehát alapvetően az lenne, hogy 
hogyan lehet hatásos úgy a marketingtevékenység, az agármarketing-
tevékenység, ha alapvetően azt látjuk, hogy az agrárium igazán nincsen 
felkészítve erre a digitalizációra, és arra sincsen felkészítve, hogy ezeket a 
nagyon modern eszközöket alkalmazzák.  

Szóval én azt gondolom, hogy egy kiállítás mindig nagyon jó, ha kézzel 
megfogható egy termék, az nagyon jó, ha megkóstolható, az nagyon jó, de 
ahhoz, hogy ide eljöjjön, ahhoz lehet, hogy először egy olyan szöveg kell, egy 
olyan kép kell, egy olyan honlap kell, olyan elérések kellenek különösen a 
fiatalabb generáció irányába, mert valószínűleg akik fiatalok kijönnek, azok 
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azért jönnek, mert vagy érdeklődnek a terület iránt, ilyen szakirányú 
képzettségük van, vagy a szüleik érdeklődnek, és gyerekként kijönnek, de 
nekünk olyanokat kellene megcéloznunk, akik mondjuk egyik körbe sem 
tartoznak, mert azzal lehet kinyitni ezt a területet. Köszönöm szépen.  

 
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Kezdjük sorra… Ja, bocsánat! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra szeretném kérni képviselőtársaimat, 

hogy a tárgytól ne nagyon térjünk el. Gondolom, mindegyik ágazati vezető, aki 
itt megszólal, meg tudja majd magát védeni, illetve elmondja, hogy miért nem 
tud egyes kérdésekre válaszolni, de az, hogy a Vidékfejlesztési Programban 
egyes, az akvakultúrához tartozó pályázatoknál miért nincs döntés olyan 
szinten – egyébként ezt a kérdést megvitattuk már egyszer a főbizottsági 
ülésen –, az nyilvánvalóan a vidékfejlesztési államtitkársághoz és annak 
irányító hatóságához, esetleg a Magyar Államkincstárhoz tartozna, és egyikük 
sincs jelen, nem is gondoltuk az ő meghívásukat.  

Szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy amennyiben nem a most 
meghallgatott és előadni szándékozó személyekhez tartozó kérdést 
szeretnének feltenni, erre lesz lehetőség, hiszen Nagy István miniszter urat 
várhatóan október 29-én fogjuk meghallgatni az előzetes terveink alapján. 
Úgyhogy kérném szépen, hogy a szakirányú kérdéseiket és a tárgytól nem 
eltérő kérdéseiket tegyék fel majd az előadókhoz.  

Most adok szót a miniszter úrnak.  
 
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kedves Képviselő Asszony! Köszönöm szépen azt a mondatát, amelyben jelzi, 
hogy ez egy fontos terület. Mi is azt érzékeljük, hiszen óriási munkát fektetünk 
abba, hogy az agráriumot megérkeztessük a XXI. századba. Tudom, hogy 
furcsán hangzik, de mégis valahol az a dolgunk, hogy leküzdjük azokat a 
sztereotípiákat, amelyek átölelik vagy belengik a mezőgazdaságot, hogy meg 
tudjuk mutatni, milyen a XXI. századi alternatívája a gazdálkodásnak, és ezen 
dolgozunk nagyon-nagyon sokat, a promócióink is erre irányulnak. Ha nézte, 
pont ezért, és mert figyelembe kellett vennünk azt is, hogy mik a társadalmi 
elvárások az egészséges élelmiszer felé, ezért jön a hal, ezért jön a nyúl, 
amiben tényleg semmilyen allergén termék nincsen, és a bébiételtől kezdve 
mindenre használhatjuk. Be kellett töltenünk azt az űrt, amely akkor 
keletkezett, amikor a vízi szárnyasokkal probléma volt, és óriási sikere volt, a 
lehető legkisebb pénzből kapartuk össze azt a kampányt, és gyakorlatilag 
megdupláztuk, megháromszoroztuk a feldolgozott nyúltermékeket. A 
terméktanács állítása szerint kisöprődött az összes hűtőben lévő termékük, és 
gyakorlatilag keresleti helyzet állt elő, nem kínálati pozíció, és mindenki azon 
gondolkodik, hogy hogyan tud telepfejlesztéssel újabb állatokat bevonni a 
tenyésztésbe. Tehát ez egy fantasztikus siker, és én nagyon remélem, hogy 
mindaz a munka, amit az Agrármarketing Centrum munkatársai végeznek, 
hozzájárul ahhoz, hogy nő a kereslet, és valljuk be, mindenképpen hozzájárul 
ahhoz a magyar gazdasági teljesítményhez, amely az I. félévben a GDP 
mutatói szerint 5,1 százalékkal működött, tehát az embereknek több forrása 
van, ezért tudnak többet fogyasztani és többet vásárolni is. A mi felelősségünk 
és a társadalom iránti kötelezettségünk az, hogy megmutassuk azokat az 
egészséges termékeket, amelyeket célszerű és kell, ajánlatos az élelmiszer-
struktúrából fogyasztaniuk a vásárlóknak.  
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A halfeldolgozói pályázattal kapcsolatosan azt kell mondjam, hogy a 
források jelenleg is megvannak, lehet rá pályázni. Erővel nem tudjuk rávenni 
az ágazat szereplőit arra, hogy pályázzanak. Többszörös egyeztetés volt, hogy 
mit kell módosítani rajta, hogyan alakítsuk át ahhoz, hogy életszerű legyen, 
hogy lehívható legyen. Az ágazat megfontoltan halad előre, tehát azt kell látni 
– az elnök úrral éppen erről beszélgettem a bejövetelemkor –, hogy átalakul a 
halfogyasztás, és az élőhalból átmentünk az egyre inkább feldolgozott halhoz, 
egyre inkább a különböző módon kiszerelt halak és feldolgozott termékek 
piaca alakul ki, ez viszont beruházásokat igényel, hol nagyobbat, hol kisebbet, 
és nyilván először a kisebbek indultak el, és majd kell két-három olyan 
nagyobb beruházás Magyarországon, amely a teljes piaci szegmenst képes 
lefedni.  

Jelzem a képviselő asszonynak, hogy a Balatonnál sikerült összevonni 
és megalakítani azt az új céget, amely gyakorlatilag a balatoni 
halgazdálkodással és az azt körülvevő tavak tulajdonjogával vagy hasznosítási 
területeivel is foglalkozik most már. Tehát mindaz a kérdés, amely kedves 
képviselőtársam részéről nyáron felvetésre került, és égtem is rendesen a 
fogjon magának halat című interpretáció miatt, amit így fordított le a sajtó, 
holott, valljuk be, nem ez volt, de gyakorlatilag tudom, sikerült úgy intézni a 
helyzetet, hogy ha az Európai Uniótól megkapjuk a jóváhagyást, akkor ma már 
valóban balatoni halat, annyit, amennyit megigényelnek, tudunk az összes 
igénylő részére kibocsátani. Többszöri egyeztetés volt a Balaton környéki 
csárdák, éttermek tulajdonosaival, tehát az a folyamat, ami jogos elvárás az ott 
élők, az ott nyaralók részéről, hogy balatoni márkával minősített halat 
fogyasszanak, és az valóban balatoni is legyen, az a jövő esztendőtől biztosan 
megoldott, egy-két hét kell még az európai uniós védjegy jóváhagyásához, és 
akkor gyakorlatilag ezt tovább tudjuk vinni.  

A digitalizáció kérdésére: én nagyon büszkén tekintek erre a munkára, 
hiszen Feldman államtitkár úr hosszú-hosszú ideig dolgozott azon a 
munkacsoporttal együtt, hogy ezt megalkossák, és Európa 
agrárminisztériumai közül elsőként a magyarok tették le ezt az asztalra. 
Énszerintem ha a képviselő asszony kéri, bármikor a rendelkezésére tudjuk 
bocsátani ezt. Ez egy valóban úttörő és előremutató anyag, amely pontosan azt 
a célt szolgálja, hogy hogyan tudjuk a gyerekeknek, a fiataloknak megmutatni 
az új lehetőséget, és bevallottan, mert nemcsak erről szól, hanem bevallottan 
arról is, hogy hogyan tudunk környezettudatosak lenni, hiszen a precíziós 
gazdálkodás, a robottechnika a munkaerő-problémára ad választ, tehát 
nagyon sok társadalmi kérdésre adunk választ egy digitális stratégia keretén 
belül, amely az agrárium nagyon komoly kihívásaira adja meg a megfelelő 
választ. Röviden ennyit szerettem volna a képviselő asszonynak jelezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az igazgató úrnak adok szót.  
 
ONDRÉ PÉTER, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója: Nagyon szépen köszönöm, és a képviselő asszonynak is köszönöm 
a felvetéseit. A halágazat fejlődésével kapcsolatban az embernek eszébe jut a 
klasszikus 22-es csapdája, hogy vajon mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, vajon 
a halfogyasztás szintjének növelése az előrébb való, és akkor tudja azt 
mondani az ágazat, hogy nagy magabiztossággal ruház be, fejleszt, vagy pedig 
előbb a fejlesztés, és annak hatására kezd el nőni a halfogyasztás 
Magyarországon. Mi abban hiszünk, és azon dolgozunk, hogy a halfogyasztás 
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tudjon nőni, és akkor tudunk az ágazatnak egy olyan biztos talajt adni, 
amelynek az esetén ő a bátorságot összeszedi, feltűri az ingujjat, és nagyobb 
lendülettel tud beruházni, ezen közösen dolgozunk.  

Mi azt érezzük, hogy a fogyasztásélénkítő kampányoknak van értelme. 
Nyilván ahogy a képviselő asszony is elmondta, több tényezőből áll össze, 
hogyha egy terméknek a fogyasztása tud nőni. Mi itt három dolgot tudunk 
azonosítani: egyrészt számos ágazatban, így a halágazatban is megtörtént az 
áfacsökkentés, tehát az árakban egy mérséklődés azért tetten érhető, ezzel 
párhuzamosan a bérek az elmúlt időszakban szépen fejlődtek, tehát a 
vásárlóerő is tudott nőni, a fogyasztásösztönző, -élénkítő kampányokkal 
pedig, amelyeknek egyrészt üzenete magának az ágazati kommunikációnak az 
erősítése, másrészt pedig azért arra mindig ügyelünk, hogy az egészséges 
táplálkozás irányába tudjuk a magyar társadalmat vinni, ennek a 
kommunikációnak az ereje szerintem a harmadik tényező.  

A fiatalítás egy nehéz dolog. Le vagyunk maradva, és azt látjuk, hogy a 
fiatalok mindig a legtrendibb, mondjuk így: a legkényelmesebb, menőbb, 
tisztább szakmák irányába tekintenek, de azt kell nekünk elmondanunk, a 
feladatunk azt elmondani, hogy az élelmezésnél menőbb dolog nincsen. 
Hogyha valaki erre adja a fejét, és élelmiszert akar előállítani, akkor egy olyan 
változó környezetben teszi ezt meg, amelyben egyébként a Földön az 
élelmezés természeti erőforrásai csökkennek, az élelmezendő lakosság és 
annak az élettartama pedig nagyon szépen fejlődik, nő, így biztos, hogy az ő 
munkájára lesz igény, és annyira megváltozott már a környezet, hogy olyan 
környezetben tudja ezt tenni, amely számára biztos hogy megfelelő. A tavalyi 
évben már egyébként – az Agrármarketing Centrumnak ez nem közvetlenül 
feladata, de – már tartottunk a fiataloknak egy konferenciát, ahol az 
agrárdigitalizáció előtérbe került. Több mint kétszáz fiatal volt ott, az online 
térben közvetettük ezt, a nagy online hightech cégek, közösségi médiumok 
megnevezése nélkül jelen voltunk az összes ilyen nagy platformon, nagyon 
sokan nyomon követték, és most az októberi időszakban, a szakképzési 
beiratkozást megelőzően, októberben és novemberben számos vidéki 
konferenciát és fórumot fog az Agrármarketing Centrum tartani, ott leszünk 
ezekben a régiókban, és igyekszünk majd a pályaválasztás előtt álló fiatalok 
figyelmét felhívni egyrészt a digitális megoldásokra, másrészt pedig ennek a 
szakmának a szépségeire és előnyeire. A partnercégeknél pedig mindig zajlik 
egy edukáció a részünkről, és amikor őket a külpiacokra visszük, akkor 
nemcsak azt mondjuk el, hogy hogyan kommunikáljanak, hogy csomagolják a 
terméket, milyen nyelvi képességekkel készüljenek, hanem mindig elmondjuk 
nekik azt, hogy melyek azok az online eszközök, technikák, mi az a megfelelő 
megjelenési forma, amellyel nemcsak a belföldi, de a külpiacokon is 
versenyképesek tudnak lenni.  

Azért a világ gyorsan fejlődik körülöttünk, én el szoktam mondani, 
hogy az, hogy a vasút feltalálásától kezdve eljusson a világ minden 
szegmensébe, 125 évbe telt, ugyanez a helyzet az internettel 25 év volt, most 
pedig ebben a mobilapplikációs világban az indítástól, a feltalálástól kezdve 
négy-öt éven belül a világ minden szegmensébe eljutottak ezek a technikák. 
Tehát egy közös felelősségünk és feladatunk, hogy ezzel a tempóval, ezzel a 
fejlődési sebességgel, gyorsasággal együtt vegyük fel a versenyt. Köszönöm 
képviselő asszonynak a kérdéseit.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés (Senki 
nem jelentkezik.), megköszönöm az igazgató úrnak a beszámolót, és zajos 
sikert kívánok a rendezvény megtartásához. (Ondré Péter: Köszönöm szépen.) 

A második napirendi pontot ezzel lezárom.  

Tájékoztató a Közös Agrárpolitika jövőjéről, különös 
tekintettel a magyar agrárium lehetőségeire.  

Harmadik napirendi pont: tájékoztató a Közös Agrárpolitika jövőjéről, 
különös tekintettel a magyar agrárium lehetőségeire. Itt dr. Feldman Zsoltot, 
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkárát kérem meg a 
beszámoló megtartására.  

Dr. Feldman Zsolt tájékoztatója 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság és 
minden kedves Megjelent! Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolatot 
megoszthatok önökkel, vagy hogy néhány információt megoszthatok önökkel 
azzal kapcsolatban, hogy a 2020 utáni közös agrárpolitika terén hogyan és 
miképpen állunk. Megpróbálom ezt röviden összefoglalni – hiszen a téma 
meglehetősen szerteágazó –, és a legfontosabb információkat elmondani az 
önök számára, úgyhogy nagyon röviden beszélnék arról, hogy mi a lényege 
ennek az asztalunkon lévő közös agrárpolitikának, a következő időszakra 
vonatkozó szabályozásának, mondanék néhány dolgot arról, hogy hogyan áll 
ennek a tárgyalása, hol tudtunk már az eddigi tárgyalásaink során egyről a 
kettőre jutni, és hol van még olyan pont, amelyet mi a magunk szempontjából, 
a magyar érdekek szempontjából kevésbé tartunk szerencsésnek a mostani 
állás szerint.  

Fontos az, hogy mindig előre tegyük azt, hogy két nagy csomagról 
beszélgetünk. Az egyik oldalon nagyon meghatározó számunkra az, hogy a 
többéves pénzügyi keretben, tehát az Európai Unió következő hétéves 
költségvetésében milyen források állnak rendelkezésre. Itt nemcsak 
forrásokról beszélünk, hanem – és ebben hadd említsek meg néhány példát! – 
nemcsak egy szám van benne, vagy nemcsak két szám van benne, hogy 
mennyi a költségvetése az európai agráriumnak, hanem bizony nagyon-
nagyon sok olyan, magát az agráriumot érintő közvetlen szabályozási tárgy is, 
amely az egész közös agrárpolitika lényegét meghatározza. Hogy csak 
néhányat kiemeljek ebből, az, hogy mondjuk a jelenleg alacsonyabb 
hektáronkénti támogatási mértékkel rendelkező tagállamok számára a külső 
konvergencia, a támogatási szint megemelése megtörténik-e, nem; ez a 
többiek kárára, kontójára történhet meg, tehát nagyon fontos a pénzügyi 
keretünk szempontjából, hogy ez hogyan történik. Mennyit kell klímavédelmi 
célokra fordítani? Lehet-e átcsoportosítani a pillérek között? Mi a helyzet a 
cappinggel? Hogyan és miképpen van a társfinanszírozás? Tehát számos olyan 
nagyon fontos alapkérdés van az Európai Tanács szintjén megszülető közös 
költségvetés keretében tárgyalandó témák között, amelyek nagyon-nagyon 
fontos részleteket szabnak meg a számunkra.  

Azért is fontos az, hogy itt mely kérdések vannak az MFF tárgyalási 
csomagban, hiszen ott egyhangúsággal dönt a Tanács, és ilyen értelemben itt 
nagyon a végén, amikor majd – a mostani tudásunk szerint talán 2020 első 
felében – valamikor az ezzel kapcsolatos döntés megszületik, ott az MFF 
tárgyalások véghajrájában nagyon sok olyan fontos, nem részletkérdés fog 
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eldőlni az állam- és kormányfők szintjén, amely a mi működésünket vagy a mi 
lehetőségeinket érdemben befolyásolja. Ilyen szempontból fontos az, hogy azt 
látjuk, agrárosként kissé fájdalmasan, hogy bizony az a javaslat, amelyet 
költségvetési oldalról az Európai Bizottság letett az asztalra, jelentősen 
csökkenti vagy csökkentené az európai büdzsén belül a közös agrárpolitikára 
fordítható források nagyságrendjét. Csak hogy érzékeltessem: lényegében ha 
ebben a formában, változtatás nélkül elfogadásra kerülne ez a javaslat, akkor 
az összes elköltött európai forrás, amelyből a közös agrárpolitika jelenlegi 
aránya 39 százalék, ebben az esetben 28,5 százalékra csökkenne, tehát látszik, 
hogy van egy nagy csökkenés, és ha összevetem még a korábbi, a 2007-13-as 
ciklussal, akkor látszik, hogy egy fokozatos csökkenése érhető tetten ezeknek a 
forrásoknak, ami semmiképpen nem szerencsés, és hagyományosan 
Magyarország el is utasítja mind ennek, mind pedig más fejlesztési 
forrásoknak a csökkentését. Van tehát egy fontos rész, amely a többéves 
pénzügyi keret keretében kerül kitárgyalásra.  

A másik alapvető fontosságú eleme, pillére a következő időszak közös 
agrárpolitikájának pedig az a szabályozás, amelyet mi magunk is közös 
agrárpolitikaként ismerünk és értünk, és amely nemcsak a forrásokat jelenti, 
hanem bizony azoknak a felhasználási szabályait, ezeknek a forrásoknak a 
végrehajtási lehetőségeit és azokat a cél- és eszközrendszereket, amelyekben 
ezeket a forrásokat felhasználjuk. Ha történetileg az elmúlt időszakról 
szeretnék számot adni, akkor az látszik, hogy 2019. I. félévében a román 
elnökség nagy ambícióval igyekezett egy olyan részleges, általános 
megközelítést elérni, amely lényegében a lehető legtöbb kérdésben próbált 
meg valamiféle végsőnek tekintett kompromisszumot elérni a különböző 
részletszabályok tekintetében. Ugyanakkor viszont az látszik, és ez a magyar 
álláspont is, hogy a gyorsaságnál fontosabb a minőség, lényegében tekintettel 
arra, hogy nem tudjuk, hogy a végén milyen nagyságrendben áll meg a közös 
agrárpolitika finanszírozása, azonkívül pedig olyan horderejű változtatásokat 
javasolt az Európai Bizottság a felhasználás, a végrehajtás tekintetében, 
amelyeknél valóban talán nem volt időszerű az a román törekvés, amely 
ezeknek a szakmai kérdéseknek a végső elvarrására tett javaslatot.  

Hogy miért is mondjuk azt, hogy jelentős a mostani változtatás, azt 
talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy amikor a 2014-20-as időszakot 
elkezdtük, akkor is több új elem jelent meg a közös agrárpolitikában: 
megjelent a fiatal gazdálkodók többlettámogatása vagy a kisgazdaságok 
átalánytámogatása, amely önmagában végrehajtási szempontból nem jelentett 
nagy kihívást, ugyanakkor viszont megjelent a zöldítés, hiszen a forrásaink 
30 százalékát a közvetlen támogatásoknál e célokra használhatjuk fel. Ehhez 
képest, ahol szintén lényegében azt mondtuk és azt éltük meg, hogy mind a 
gazdálkodói oldalról, mind pedig az államigazgatási oldalról egy tanulási 
folyamatra volt szükség, hogy ezeket tudjuk applikálni, hogy megfelelő módon 
tudjuk kihasználni ezeket a lehetőségeket, ennél most egy jóval jelentősebb 
változtatást tett le az Európai Bizottság az asztalra, és ezeket tárgyaljuk jelen 
pillanatban mind tanácsi, mind pedig európai parlamenti formációkban.  

Ha össze kellene foglalnom néhány mondatban, csak hogy értsük, és 
keretbe tudjam helyezni a bizottság számára, lényegében valamennyi európai 
uniós forrásunkat egy KAP-stratégiai terv keretében kell megterveznünk és 
jóváhagyatnunk az Európai Bizottsággal. Ez nagyon jelentős változtatás, 
hiszen a jóváhagyás azt jelenti, hogy az elsőtől az utolsó támogatási formákig, 
amelyben egy eurócent európai uniós támogatás is van, mindent le kell 
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tárgyalni, és nem egyfajta európai uniós szabályozási keretrendszerben kell 
nekünk konkrétan megalkotnunk a támogatási rendszerünk részleteit, hanem 
lényegében pecsétet kell rá kapnunk Brüsszelből, és ez más tárgyalási pozíciót 
jelent mind a két fél számára.  

Nagyon fontos ennek az új teljesítési modellnek, ennek az új 
támogatáspolitikai modellnek a megértése szempontjából, hogy nemcsak 
egyszerűen arra kell figyelni gazdálkodói vagy tagállami oldalról, hogy 
szabályszerűen használja fel a forrásokat az ország, hanem bizony egy új 
indikátorrendszer kerül bevezetésre, amely indikátorrendszer jelentős részben 
különböző környezet- és klímavédelmi célok teljesítését és teljesülését méri, 
méghozzá ország szinten, és amely célok meghatározása szintén már az 
Európai Bizottsággal történő tárgyalások eredményeképpen fog megtörténni, 
ezeknek a mértékeknek, a célkitűzéseknek a validálása, és nem utolsó sorban 
a számonkérése, tehát ilyen értelemben, hogy ez észszerű legyen, ez is egy 
nagyon fontos törekvés. Lényegében tehát jelentősen, végrehajtási 
szempontból, gazdálkodói és állami oldalról egyaránt egy jóval összetettebb, 
jóval bonyolultabb szempontrendszer alapján kellene hogy működjön a közös 
agrárpolitika 2020 után.  

Azt gondoljuk, hogy a magyar álláspont viszonylag következetes, és jól 
meghatározott célok mentén formálódik, hiszen alapvetően végrehajtható, 
kiszámítható, lényegében tervezhető, valóban a tagállami szubszidiaritás 
elvére épülő és egyszerű, gazdálkodói és végrehajtási szempontból is egyszerű 
szabályrendszert akarunk. Ez nem tűnik túl bonyolult szempontrendszernek, 
ugyanakkor viszont azt tapasztaljuk, hogy lényegében nagyon-nagyon sok 
pont esetében e célok és a letett javaslat között jelentős különbség vagy 
jelentős ütközés van. Lényegében a költségvetési javaslat jelentős részben 
azért lenne fájdalmas annak elfogadása esetén az agrárium számára, mert – 
ahogy említettem – a környezet- és klímavédelmi célok, amelyeket nem 
vitatunk, hanem egyetértünk velük, mindenképpen többletfeladatot, 
többletköltséget, adott esetben megváltozó gazdálkodási gyakorlatot fognak 
igényelni a gazdálkodók részéről, és az látszik, hogy lényegében ennek az 
európai társadalom, az európai költségvetés részéről történő kompenzálása 
nem megfelelő módon történne. Nem mondom, hogy magára hagyná az 
európai társadalom ilyen értelemben az agráriumot, de mindenesetre egy 
visszalépés lenne, amely, azt hiszem, agráros oldalról ebben a formában 
nehezen kezelhető. 

Megemlítenék néhány dolgot, amely ugyanúgy napirenden van, és 
amely fontos része fog tudni maradni a rendszernek: egyrészt a termeléshez 
kötött támogatásoknak a kérdésköre, a kisebb gazdaságok megkülönböztetett 
támogatása, a nagyobb gazdaságok támogatásmegvonása, ezek mind-mind 
lényegében továbbfutó elemei tudnak majd lenni a következő időszak KAP-
modelljének.  

Ami a lényeg, illetve amiről lényegesnek tartok tájékoztatást adni, hogy 
hol, mely részletpontokon értünk el – a teljesség igénye nélkül – 
eredményeket, hogy ebben egy metszetét felvillantsam a mostani 
helyzetünknek. Az egyik oldalon ezt úgy kell elképzelni, hogy az Európai 
Bizottság javaslata egy fix dokumentum, amely megszületett 2018-ban. Most 
mi lényegében a tagállamokkal folytatott tárgyalásaink során a tanácsi 
álláspont kapcsán a tanácsi jogalkotási folyamatban tudjuk jelen pillanatban 
az érdekeinket, a szabályozási javaslatainkat érvényesíteni – csak hogy tiszta 
legyen, hogy hol van éppen aktuálisan mozgástér. Ebből a szempontból jó, azt 
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gondolom, hogy a finn elnökség, amely jelen pillanatban tart, a lényegi 
kérdésekkel foglalkozik, mert pontosan az általam előbb említett 
végrehajthatósági, az új teljesítési modell kérdése, a zöldítési szabályok, a 
közös agrárpolitika zöldítési felépítményének, ezeknek a lényegi kérdéseivel 
foglalkozik.  

Néhány olyan elemet hadd emeljek ki, amelyek kapcsán az eredeti, 
negatívnak tekinthető bizottsági javaslathoz képest jelen állás szerint 
2019 szeptemberében megítélésünk szerint a tagállamokkal folytatott 
tárgyalásaink eredményeképpen előrébb vagyunk! Az egyik oldalon a 
termeléshez kötött támogatások tekintetében, ott már a mostani tanácsi, 
konszenzusoshoz közeli álláspont szerint is fenntartható az a mostani 13 plusz 
2 százalékos támogatási szint, amelynek a jelentős csökkenését javasolta az 
Európai Bizottság.  

Sikerült beemelni ebbe a közös csomagba azt, hogy az átmeneti nemzeti 
támogatások – amelyeket főleg a szarvasmarha-ágazat, a juhágazat kap – 
fokozatos kivezetésének a lehetősége, egyelőre úgy néz ki, tanácsi oldalról 
továbbra is támogatott lesz.  

Egyelőre ott tartunk a kisgazdaságok átalánytámogatásánál, akiket a 
bizottsági, az európai bizottsági javaslat teljes mértékben betenne abba a 
körbe, akiket teljes mértékben ellenőrizni kell, akikre minden részletes 
követelményrendszer, amely nagyobb gazdálkodóknál is érvényes, behajtásra 
és számonkérésre kerülne, egyelőre ott tartunk, mi azt szeretnénk, hogy 
lényegében ezt a típusú kondicionalitást, ezeket az előírásokat a legkisebbeken 
ne kelljen behajtani, mert az a tagállamnak sem jó, de alapvetően nincs 
akkora környezeti hozzáadott értéke, mint amekkora negatív hatása van e 
gazdálkodók működésére. Itt egyelőre addig tudtunk eljutni, hogy egy 
egyszerűsített ellenőrzési rendszer van egyelőre a tanácsi javaslatban, ezt 
ahhoz képest már előrelépésnek tudom tekinteni, mint hogy a teljes 
feltételrendszer és a teljes, legszigorúbb ellenőrzés alá kelljen őket is bevonni.  

Azt gondolom, egyelőre azt is előnyként tudjuk definiálni, hogy tanácsi 
oldalról megvan a szándék arra, hogy az Európai Bizottság jogalkotási 
jogosítványait szűkítsük. Ez lényegében gyakori gyakorlat sajnálatos módon, 
hogy az Európai Bizottság kvázi jogalkotóként lép fel, próbálja a saját 
hatáskörét, szabályozási hatáskörét tágítani, és pont a tagállamok döntési 
kompetenciáját elvonni.  

Talán még azt emelném ki, hogy egyelőre az öntözési beruházások 
tekintetében egy olyan kompromisszumra sikerült eljutni, hogy ahol a 
támogatások szempontjából nagyon szigorú felhasználási előírások vannak, 
ott lényegében talán el tudunk jutni oda, hogy sikerüljön az öntözési 
tevékenység bázisául szolgáló víztestek esetében azt is elérni, hogy ne 
önmagában a jó vagy rossz állapot legyen a mérvadó egy-egy víztest esetében a 
beruházás támogathatóságában, hanem lényegében hatástanulmánnyal is ki 
lehessen váltani, magyarul lehessen konkrét empirikus adatok nélkül is, 
lényegében sikerüljön az öntözési beruházásokat könnyebbé tenni.  

Van néhány olyan pont, ahol viszont még munkára van szükség, vagy 
ahol nem sok, adott esetben kevesebb az érdekszövetséges a többi tagállam 
esetében. Egyelőre azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívásnak tekintett 
stratégiai terv végrehajtása, ott a szigorú éves, annak az évenkénti 
számonkérése és az ahhoz kötődő pénzügyi szankciók tekintetében még 
további tárgyalásokra van szükségünk, és még munka kell ahhoz – hogy egy 
példát említsek –, hogy a szerintünk az agráriumban indokolatlanul szigorúan 
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előírt, beruházások esetében megfogalmazott, az előlegfizetést gátló 
biztosítékadási kötelezettséget például kiüssük, ami nincs a többi operatív 
programnál, csak a mi esetünkben. Tehát vannak még ilyen pontok, ahol 
munkára van szükség.  

A tárgyalások menetéről annyit hadd mondjak el, hogy most az európai 
parlamenti választásokkal a felállás alatt lévő Európai Parlament, az Európai 
Bizottság újjászervezése kapcsán azért volt egy érzékelhető leülése politikai 
szinten a tárgyalásoknak, szakértői szinten nagyon intenzív volt, de azért 
összességében azt tudom mondani, hogy volt egy jelentősebb leülés. Én azt 
látom, hogy most, a következő időszakban egy jóval intenzívebb időszak 
következik számunkra, részben azért is, mert a közös európai költségvetésre, a 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások is jóval intenzívebbek 
lesznek, felpörög ezzel kapcsolatban az európai politika, ez pedig óhatatlanul 
magával fogja azt hozni, hogy a mi közös agrárpolitikai szabályozásunk 
tekintetében is jóval intenzívebb lesz a munka. Egyelőre ha azok a jelenlegi 
ambiciózus tervek, amelyek akár a finn elnökség, akár néhány nagyobb 
tagállam vagy a Bizottság részéről megfogalmazódnak, amelyek azt jelentik, 
hogy 2020 első felében megszületne a megállapodás a pénzügyekről, akkor 
vélelmezhetően 2020 folyamán megszületnének a döntések a közös 
agrárpolitika három rendeletéről, ebben az esetben pedig ha ebben a feszes 
ütemtervben nem történik valamilyen csúszás vagy gikszer, akkor nagyobb a 
valószínűsége az egyéves átmenetnek; ha viszont ebben bármi csúszás 
történne bármilyen oknál fogva, akkor pedig még mindig van realitása a 
kétéves átmenetnek, amely a támogatási rendszer, a mostani támogatási 
rendszer meghosszabbítását jelenti. A feszes ütemterv – még egyszer – azt 
jelentené, hogy egy év átmeneti időszakot kellene lemenedzselnünk. 

Összességében tehát azt tudom a tisztelt bizottság számára mondani, 
hogy az elmúlt időszak, az elmúlt egy év tárgyalásainak eredményeképpen sok 
tekintetben kedvezőbb az a szabályrendszer, amely kinéz, amelyet 
alkalmaznunk kellene a következő időszakban. Ez az új működési modell, a 
stratégiai terv és annak az ezekhez az előbb említett szigorú indikátorokhoz 
kötött szabályrendszere tekintetében, hogy az végrehajtható legyen, és 
lényegében ne okozzon semmiféle fennakadást akár gazdálkodói, akár 
végrehajtói oldalról majd a számunkra, ott mindenképpen intenzív 
tárgyalásokra lesz még szükség. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Nagy István: Viszontlátásra! – Dr. 

Nagy István távozik az ülésről.)  
A bizottság tagjait kérdezem. (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úrnak 

adok először szót.  

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a 
lehetőséget, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a miniszter úrnak, az 
igazgató úrnak, illetve az államtitkár úrnak is a beszámolót, és természetesen 
a rendezvény megszervezését is, az soha nem volt vita közöttünk, hogy egy 
rendkívül fontos rendezvényről van szó.  

Rátérve a közös agrárpolitika jövőjére: az államtitkár úr is említette, 
hogy az összeurópai uniós büdzséből 39 százalékról 28,5-re fog csökkenni a 
jelen tervezet szerint az agráriumra és a vidékfejlesztésre költhető források 
aránya, és én igazából itt a kérdéseimmel a magyar tárgyalófél, a magyar 



 23

kormány hozzáállását, álláspontját szeretném megtudni, hogy mégis hogy 
számolnak, hogy ez most arányaiban, ha ez így marad ennél a – maradjunk 
ebben! – rossz forgatókönyvnél, ez arányaiban mennyire sújtja hazánkat, 
marad számunkra is körülbelül ez az arányszám, vagy akár rosszabb, vagy 
kevésbé súlyos veszteségeket kell majd elkönyvelnünk? Illetve ezen 
tárgyalások során milyen szövetségi politikát tudtunk kialakítani, melyek azok 
a tagországok, ahol a közös agrárpolitikával kapcsolatban hasonló 
gondolkodásmódot vélünk felfedezni, és amelyekkel ez ügyben érdemes 
egyeztetéseket folytatni? Vagy hol vannak velük mondjuk azok a különbségek 
és súlyos nézeteltérések, amelyek ezt megakadályozzák? És egyáltalán van-e 
arra stratégia, van-e döntés arra vonatkozóan, hogy hol van az a szint – a 
források csökkenésére utalok –, ahol hazánk azt mondja, hogy ebbe 
semmilyen módon nem fog tudni beleegyezni? Mégis mikor érkezhet el ez a 
pont?  

A másik kérdésem a fiatal generációk agráriumba való bevonásával, az 
agrár-generációváltással kapcsolatos lenne, hiszen itt az OMÉK-on is téma, 
ma is érintettük már, illetve mindannyian tudjuk, hogy ez az egyik 
legsúlyosabb kérdés nemcsak a hazai, hanem az egész európai agráriumra 
nézve. Az előzetes információk alapján ezt nyilván Brüsszelben, illetve a többi 
tagországban is felismerték, és az eddigiekhez képest talán lesz többletforrás, 
mind mennyiségre értem, mind támogatási formára értem, hogy lesznek plusz 
újítások azzal kapcsolatban, hogy ezt az agrár-generációváltást központilag 
tudjuk segíteni a közös agrárpolitika forrásain keresztül. Erre vonatkozóan 
látunk-e már több konkrétumot, illetve mi Magyarország álláspontja ebben a 
kérdésben?  

A cappinggel kapcsolatban szintén érdeklődnék, hogy mi a jelenlegi 
álláspont. Itt elég ellentmondásos információk láttak napvilágot az elmúlt 
években. Mégis, Magyarország, a magyar kormány miként áll a cappinghez, 
mit szeretnénk elérni, mik a realitások, és a cappinghez való hozzáállásunkban 
mik a belpolitikai vagy inkább az agrárstratégiai célok? – hogy finomabban 
kérdezzek.  

Szintén érdekelne, hogy felmerült az, hogy nagyobb nemzetállami 
hozzájárulás válik lehetővé az új közös agrárpolitikában. Hogy ez most nekünk 
mennyire előny vagy hátrány, az helyzettől függ, de ha ez így alakul, hogy a 
tagállamok nagyobb részben kapnak lehetősége arra, hogy a saját 
agráriumukat támogassák, ebben mi Magyarország álláspontja? Hiszen itt 
nyilvánvalóan azért egy versenyhátrány is elképzelhető a nyugat-európai 
tagországokkal szemben, ugyanakkor lehetőségeket is teremthet, hogyha egy 
adott tagország komolyan veszi az ágazatot, és hajlandó bele nagyobb összeget 
invesztálni.  

Ezeket szerettem volna röviden megkérdezni, illetve talán mindegyik 
kérdéshez kapcsolódik, hogy az Orbán-kormánynak túl jó megítélése nincs 
jelenleg az Európai Unióban, és kíváncsi lennék, hogy ez mennyire erősíti vagy 
éppen gyengíti a tárgyalófél lehetőségeit, amikor a közös agrárpolitikára 
próbálunk meg olyan módon pontot tenni, hogy az hazánknak és hazánk 
gazdálkodóinak a lehető leginkább előnyös legyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Apáti Istvánnak adok szót. Kérdezem, hogy még 

lesz-e további jelentkező. (Jelzésre:) Steinmetz Ádám, Vadai Ágnes. Aztán 
együttesen adok majd szót az államtitkár úrnak a válasz megadására. Apáti 
István! 
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DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök én is mindenkit, és köszönöm az államtitkár úr beszámolóját. 
Lenne néhány kérdésem és észrevételem is. Most itt sajnos úgy néz ki, hogy 
akárhonnan is nézzük a dolgokat vagy a tárgyalások menetét, a legjobb 
szándék vagy a legpozitívabb szándék ellenére is a támogatások 
csökkenésének a mértéke a fő kérdés. Lehet-e azt tudni, hogy akár egy tól-ig 
skálán, egy intervallumban elhelyezkedve ez mit jelenthet, tehát mennyi 
csökkenés várható mondjuk a területalapú támogatások szintjén? Általában a 
különböző támogatási jogcímeket fűnyíróelvszerűen érinti, tehát 
mindegyiknél azonos csökkenés várható, vagy egy erős differenciálást is el 
tudunk-e képzelni? Tehát adott esetben lehet, hogy ahol mondjuk 
növekményt lehet elszámolni, mint ahogy most örvendetesen, bár nyilván a 
klímavédelemmel összefüggésben az erdőtelepítések és a fiatal erdők 
nevelésével kapcsolatban egy jelentős növekmény látszik kialakulni, különös 
tekintettel vonatkoznak ezek a kérdéseim a telepítés jellegű támogatásokra, 
akár a zöldség-gyümölcs ágazatban, akár más területeken. A gépesítésekkel 
kapcsolatban látszik-e már a fény az alagút végén, hogy ott hogyan 
alakulhatnak a támogatási arányok a most végéhez közeledő támogatási 
ciklushoz képest?  

Illetőleg az egyszerűsített ellenőrzés kapcsán, amit az államtitkár úr 
nagyon helyesen felvetett, az lenne a kérdés, hogy milyen üzemmérethez, 
esetleg éves árbevételhez vagy művelt területhez kapcsolódhat ilyen 
egyszerűsített ellenőrzés, hiszen hogyha valamivel a magyar parasztgazdák 
nemcsak termelési, hanem életkedvét is el lehet venni, az a teljesen 
értelmetlen és életszerűtlen papírmunka, amikor az íróasztalfióknak meg a 
szekrények polcainak készítenek a világon szinte senkik által el nem olvasott 
jelentéseket meg különböző irományokat. Örvendetes lenne ezt minél 
szélesebb mértékben kiterjeszteni, és akkor itt az iránt érdeklődnék, hogy mi 
lehet a rendezőelv, hogy hol tartanak ezek a tárgyalások, hogy mégis melyik az 
a kategória – remélhetőleg minél szélesebb kategória –, amely ebbe az 
egyszerűsített ellenőrzési körbe belekerülhet.  

Lenne még egy kérdésem vagy észrevételem – ez egy hangos 
gondolkodás mindössze, csak menet közben jutott eszembe – azzal 
összefüggésben, hogy legjobb tudomásom szerint az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetéséről készül egy átfogó törvényjavaslat, amely szerintem nagyon 
örvendetes, és mindenki, aki ezzel a problémával küszködik, szinte majdnem 
minden parasztgazda, különösen a kis- és közepes gazdálkodók többségükben 
már nagyon várják, hogy a régi időknek ezt az átkát leolvassák a magyar 
agrárium fejéről vagy az agrárium szereplőinek a fejéről. Az lenne a kérdésem, 
hogy van-e közösségi jogi akadálya, illetőleg akár nemzeti jogi akadálya 
annak, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetését a támogatási politika 
eszközeivel is megpróbáljuk elősegíteni, megpróbálhatjuk-e – kérdezem – 
elősegíteni? Gondolok itt arra, hogy egy megfelelő, bőséges időkeretet 
biztosítani valamennyi gazdálkodónak ahhoz, hogy önként, szabad akaratából 
kezdeményezze legalább a saját tulajdoni hányada vonatkozásában az 
osztatlan közös tulajdonból kivett részleteinek a tulajdoni formának a 
megszüntetését, és ezt a különböző támogatásoknál – legyenek azok 
átalánytámogatások vagy a területalapú támogatás, a gépesítéssel kapcsolatos 
támogatás, a telepítésekkel összefüggő támogatás – akár alapfeltételként, akár 
előnyt jelentő feltételként, akár többlettámogatást jelentő feltételként 
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szerepeltethetjük-e majd a pályázati kiírásoknál? Hiszen egészen biztos, hogy 
amikor a kis és közepes családi gazdálkodóknak jó értelemben véve a zsebére 
próbálunk hatni, akkor az ösztönzést, jelentős ösztönzést jelent, ugyanis nem 
vagyok benne biztos, ismerve ennek a nagyon kedvezőtlen tulajdoni formának 
a rendkívül elterjedt mértékét és rendkívüli károkozásait – ugye, egy alapvető 
akadálya az egészséges vérkeringésnek, és méltatlanul keveset beszélünk erről 
egyébként –, nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy kimérési 
költségekkel járó kedvezmény meg egyéb kisebb-nagyobb, moratórium jellegű 
szabályozás elegendő lesz ahhoz, hogy a vágyat, az elképzelést felkeltse a 
gazdálkodókban. Éppen ezért ha nincs közösségi jogi akadálya és nemzeti jogi 
akadálya, akkor én nagy tisztelettel – természetesen kellő óvatossággal és 
precíz szabályozással – ezt a gondolatot vagy gondolatkísérletet most 
letenném itt az asztalra, hogyha lehetséges, és talán ez a mostani tárgyalási 
szakaszba még bekapcsolható, beköthető, vagy akár csak nemzeti hatáskörben 
mondjuk az elképzelések között szerepeltethető annak érdekében, hogy ezáltal 
is fokozzuk a rendezett tulajdoni viszonyok arányát vagy növeljük a rendezett 
tulajdoni viszonyok arányát. Másfelől pedig hogyha ezt elegendő csak nemzeti 
hatáskörben letárgyalnunk, akkor az meg nagy megkönnyebbülés, mert akkor 
nem kell a brüsszelita döntéshozókkal birkózni.  

Én nagy híve vagyok a környezetvédelemnek és a normál keretek 
közötti klímavédelemnek, de attól tartok, hogy a sötétzöldek agyáig még nem 
jutott el odakint, hogy az ember és a parasztember is integráns része a 
környezetnek, nemcsak a fekete gólya meg a csíkos hátú szöcskeegér az én 
szerény véleményem szerint. Na, de ez addig rendben van, amíg mondjuk az 
erdőtelepítésekre, -nevelésekre többet fordítunk, de amikor ez már 
eszméletlen adminisztrációs akadályokat meg egyéb észszerűtlen akadályokat 
jelent olyanok részéről, akik soha életükben nem láttak még sem működő 
állattenyésztést, sem zöldség-, gyümölcstermesztést, az azért mégiscsak 
arcpirító pofátlanság – már elnézést! – a nyugat-európai döntéshozók 
részéről. Nos, ezek lennének a fő kérdéseim.  

Illetőleg egy olyan dolgot hoznék itt még fel, ami nem feltétlenül az 
államtitkár asztala, vagy nem az államtitkár úr sara, a bírálati határidők 
kérdéskörét és a kifizetések problematikáját. Nemcsak személyes érintettség 
okán teszek fel ilyen kérdést, bár vagyok annyira őszinte, hogy még e körben is 
teljes körű feltáró jellegű beismerő vallomást teszek, hogy nyilván van 
személyes érintettség is, meg rengeteg személyes tapasztalat, közvetlen és 
közvetett is, hogy mondjuk a másfél évvel ezelőtt beadott pályázatok 
vonatkozásában még csak egy időhúzás célú hiánypótlásig sem sikerült 
eljutnia az illetékes hatóságnak. E tekintetben szükséges-e bármit Brüsszellel 
egyeztetni, vagy ezeket a határidőket saját hatáskörben is képesek leszünk-e 
jelentősen lerövidíteni a következő támogatási időszakban? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Steinmetz Ádámnak adok szót. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, és köszönöm az 

államtitkár úrnak az előadását. Apáti képviselőtársammal ellentétben nekem 
két rövid kérdésem lenne. (Derültség.) Az egyik, amelyik a tárgyhoz tartozó, 
az átmeneti nemzeti támogatásról szól. Ugyan szóba került, de számomra 
legalábbis nem volt teljesen érthető, hogy 2020 után mondjuk például a 
szarvasmarha-ágazatban mire számíthatunk, tehát hogy marad-e ez, csökken-
e, vagy egyáltalán hol tart konkrétan ez a történet.  
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A másik pedig – és elnézést kérek az elnök úrtól, de csak azért 
kérdezem meg, mert az államtitkár úrnak volt egy rendkívül népszerű 
bejelentése nem olyan régen, és különben a mai bizottsági ülésen is szóba 
került – a borpromóciós program indítása, amit a tárca tervez. Ez mikor indul, 
és tudhatunk-e ennek a részleteiről? Van bent a minisztériumnál egy írásbeli 
kérdésem is, de hogyha már lehet valamiről tudni, akkor megköszönném, 
hogyha tájékoztatna. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vadai Ágnesnek adok szót.  
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen, elnök úr, a tájékoztatást 

is. Én azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy megfelelő stratégiát tudjon 
a magyar kormány készíteni a tárgyalásokra, elsősorban ki kell deríteni az 
okokat, hogy miért csökken az agrárköltségvetés vagy az európai uniós 
költségvetésen belül az agrárium aránya. Szerintem a levelezésünkből, a 
minisztériummal folytatott levelezésünkből jövő válasz nem elég jó, tehát 
ahányszor rákérdeztem erre, hogy mi az oka ennek, mindig azt a választ 
kaptam, hogy mert a migránsok. Szerintem ez így – hogy mondjam? – az 
internetnek és a sajtónak jó, de nem elég jó válasz, mert ettől az a probléma, 
ami van, nem fog megoldódni. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. Tehát az 
okok kiderítése segíthet abban, amit itt talán Magyar Zoltán képviselő úr, 
alelnök úr említett, hogy kivel lehet stratégiai partnerséget kötni, mert, ugye, 
ahogy olvastuk a hírekben, Németország is szorgalmazza továbbra is, hogy az 
agrárköltségvetés csökkenjen, még tovább ahhoz képest, amit lehetett tudni. 
Szerintem tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert nyilván a magyar 
kormánynak van stratégiája arra, hogy hogyan kíván tárgyalni.  

Én inkább a másik oldalt szeretném megkérdezni, mert az egy dolog, 
hogy valamilyen forrást, valamekkora forrást meg tud szerezni a magyar 
kormányzat, de aztán az a kérdés, hogy ezt a forrást hogyan, milyen 
hatékonyan költik el itthon. Szóval azért az elmúlt időszak tapasztalatai azt 
mutatják – és itt több képviselőtársam is említette ezt –, hogy bizony vannak 
problémák a kifizetés tekintetében, a határidők tekintetében. Egyet 
engedjenek meg mondanom – mert erre pont rákérdeztem –: a 
mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban; erről beszélt is talán Ondré Péter az 
élelmiszeripar kérdéséről. Itt 500 kedvezményezettből 116 adott be 24 
hónapos kimentési kérelmet, és ugyan azt a választ kaptam a minisztériumtól, 
hogy 22 milliárd forintot már kifizettek, de lényegében ennek nagyjából egy 
kicsivel több mint a fele volt az, ami valóban a kifizetési kérelemhez kötődő 
fizetés volt, a többi előleg volt, ami számlával nem volt alátámasztva, és a 
kimentési kérelmek is azt mutatják, hogy egész egyszerűen az alatt az 
időintervallum alatt nem készültek el a beruházások.  

Nekem nincsen személyes érintettségem sem marhában, sem nyúlban, 
sem búzában, sem semmiben, tehát én egészen nyugodtan…, nem kell feltáró 
– hogy mondta a képviselő úr? – beismerést tennem. De azért borzasztóan 
érdekel az, hogy azt a részét, hogy az adminisztráció csökkenjen, és a 
kifizetések felgyorsuljanak, azt a részét, én úgy tudom, nem kell Brüsszellel 
egyeztetni, azt itt Magyarországon meg lehet oldani. Ezért amikor az elnök úr 
azt mondta, hogy nincs itt az Államkincstár, akkor szívesen szóltam volna, 
hogy elég nagy baj, hogy nincs itt az OMÉK-on az Államkincstár, amely a 
kifizetésekkel foglalkozik. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy ebben az 
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ügyben az uniós tárgyalásokon túl, főleg hogyha egyébként az eredménye az 
lesz, hogy kevesebb lesz a forrás, azt egy olyan intézményrendszer olyan 
határidőkkel, olyan adminisztrációval csinálja meg, ami sokkal hatékonyabbá 
teszi a kifizetéseket. Feltételezem, hogy a következő programozási időszakra 
azért át fogják gondolni, hogy milyen rendszerrel és gyakorisággal írják majd 
ki az új pályázatokat. Ebben nyilván az adott, érintett érdekképviseleti 
szervekkel, gazdálkodókkal azért érdemes lenne konzultálni.  

Végezetül azt szeretném mondani, hogy szerintem az, hogy a magyar 
gazdák és Magyarország több pénzt kapjon, az egy nemzeti érdek, de csak 
akkor tud nemzeti érdek lenni, hogyha azt valóban a gazdák kapják, és nincs 
az az érzet, hogy azt a pénzt, mint az uniós pénzek egy jelentős részét, valakik 
megpróbálják ellopni, lenyúlni. (Pócs János közbeszól. – Az elnök csenget.) 
Éppen ezért szerintem az átláthatóság mindenekelőtt ezekben az ügyekben. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úrnak adok szót.  

Dr. Feldman Zsolt válaszai 

DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 
szépen. Megkeresem az első kérdést. Még egyszer megköszönöm a kérdéseket, 
és igyekszem gyorsan, ütemesen érdemi válaszokat adni azokkal 
kapcsolatban.  

Fontos, hogy a költségvetés tekintetében egyrészt Magyarország 
következetesen amellett áll ki, hogy a hagyományos politikák értékteremtő 
politikák, fontosak Magyarország számára, és ez éppen ezért mind a kohézió, 
mind pedig az agrárpolitika tekintetében érvényes, tehát Magyarország ilyen 
értelemben a mostani finanszírozási források mértékének megőrzéséért 
harcol. Ez az egyik oldal.  

Ami az európai bizottsági javaslatot illeti, ha az arányokat nézem, 
egyrészt fontos, alapvető információ, hogy az valamennyi tagállamot azonos 
mértékben sújtja, magyarul ugyanaz az a százalékos csökkenés, amely a 
magyar allokáció tekintetében számolható, érvényes a franciákra, a 
lengyelekre vagy éppen a máltaiakra, tehát ilyen értelemben ez a csökkenés 
egyenlő mértékben sújt mindenkit. Ez a mi esetünkben egyébként úgy nézne 
ki, hogyha ez így megvalósulna, hogyha az egyik évről a másikra történne a 
változás, akkor az a közvetlen támogatások tekintetében, ha folyóáron nézem, 
egy 4 százalékos csökkenést jelentene, ha pedig változatlan, 2018-as 
összehasonlító árakon nézem, ami azt jelenti, hogy mekkora értékű pénz 
érkezik ide 2014-20 között, akkor azt számoljuk, hogy a bizottsági javaslat 
alapján a 2021-27 között ideérkező források értéke 16,4 százalékkal 
alacsonyabb mondjuk a követlen támogatások esetében. Ugyanez az 
arányszám a Vidékfejlesztési Program, a II. pillér tekintetében alaphangon 
folyóáron egy 16 százalékos csökkenés, a 2018-as, változatlan árakon 
összehasonlítva pedig egy durván 26 százalékos csökkenés. De, még egyszer, 
ez egyenlően sújt mindenkit ilyen szempontból.  

Alapvetően a tárgyalások jelenlegi szakaszában azt gondolom, hogy az a 
magyar álláspont, amely arról szól, hogy e források nem csökkenhetnek – csak 
kitérve már egy későbbi kérdésre is –, ahol a magyar álláspont egyébként az 
volt, hogy hajlandó többet befizetni a közös európai költségvetésbe, hogy ezek 
a hagyományos politikák a korábbi szinten finanszírozva legyenek, ez ma is 
egy érvényes és aktuális kormányzati álláspont, tehát mi hajlandóak vagyunk 
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többet befizetni az európai büdzsébe. Az biztos, hogy ha a másik oldalát 
nézem, mondjuk a mostani német nyilatkozatokat, amelyek viszont a közös 
költségvetés tekintetében egy visszafogottabb befizetési hajlandóságot 
mutatnak, az számunkra semmiképpen nem örömteli, azt gondolom.  

Ami a generációváltás kérdését illeti, a mostani, 2014-20-as időszakban 
is a források tekintetében több módon tudtunk ebben a kérdésben előrelépni. 
Az egy dolog, hogy van a közvetlen támogatásoknál a plusz 21 ezer forint 
környéki hektáronkénti támogatás, itt is megvolt már az az opció, hogy a fiatal 
gazdálkodók a beruházási támogatások esetében 40 milliárd forintot kaptak 
célzottan, hiszen így egy ilyen védett sávon tudtak lényegében forrásokhoz 
jutni, ahol a nem fiatal gazdálkodók mint versenytársak nem játszottak, és 
volt ugyanúgy egy induló működési támogatás. Megmondom őszintén, hogy 
most foglalkozunk azzal, hogy vajon… Tehát azt gondolom, hogy a 
rendelkezésre álló támogatási volumen keretén belül ez egy tisztességes és 
tekintélyes nagyságrend, amit így allokálni tudtunk. Amivel most 
foglalkozunk, hogy van-e ennél jobb, még jobb forrásallokációs lehetőség, 
van-e olyan jogcím, amelyet nem alkalmaztunk, vagy amelyet nem volt mód 
alkalmazni a ’14-20-as időszakban. Tehát önmagában támogatási oldalról én 
azt tudom mondani, hogy a mostani tudásunk alapján ezek a lehetőségek 
biztos hogy minimum ezen a szinten tudnak maradni, az pedig még most az 
Európai Unióban is egy vitakérdés, hogy még milyen pluszeszközt lehet ehhez 
hozzátenni, amely most nem áll rendelkezésre. Úgyhogy itt én azt tudom 
mondani, hogy a fókusz ilyen értelemben a közös agrárpolitika 
eszközrendszerében a fiatal gazdálkodókon ugyanúgy, sőt lehetőség szerint 
még jobban rajta lesz, mint most.  

A capping tekintetében Magyarország a mai európai gyakorlatban a 
legszigorúbb támogatásmegvonási gyakorlatot alkalmazza, hiszen mi 176 ezer 
euró fölött lényegében az alaptámogatás teljes összegét elvonjuk, a zöldítésnél 
ez nem lehetséges, hanem csak és kizárólag az alaptámogatásnál. Fontos azt 
látni, hogy egyébként ténylegesen ilyen támogatásmegvonást kilenc tagállam 
alkalmaz, az összes többi a minimumon működteti ezt a rendszert. A mi 
szempontunkból a következő időszak tekintetében is az a legfontosabb, hogy 
azt a rugalmasságot, amely ennek a szabályozásában szükséges, megtartsuk. 
Mivel indoklom ezt? Az európai bizottsági javaslat egy hatástanulmányok vagy 
számítások nélküli 100 ezer eurónyi támogatási maximumot dobott be a 
javaslatban, amit ha kiszámolunk, akkor nem túl bonyolult látni, hogy az a 
fontos agrárpolitikai cél, amely – hívjuk így az egyszerűség kedvéért, hogy: – 
az agrárközéposztály megerősítése, lényegében keményen, húsbavágóan 
nemcsak a felső részt, a legnagyobb gazdaságokat, hanem lényegében a 
versenyképes agrárközéposztályt is kőkeményen, húsbavágóan érintené. Ilyen 
értelemben tehát számunkra fontos, hogy ne egy európai bizottsági vagy egy 
európai jogszabály mondja meg, hogy hány euró felett vonjuk el a támogatást. 
Azért is lesz ez érdekes, mert hiszen az eredeti javaslat minden támogatási 
formát, legyen az alaptámogatás, most már egyben fogjuk számolni az 
alaptámogatást és a zöldítést, tehát az új területalapú támogatást, a 
termeléshez kötött támogatást, mindent egybevonna, és azt mondaná, hogy 
100 ezer euró az a plafon, amely egy gazdaság számára kifizethető. 
Ugyanakkor viszont ez – még egyszer – részben egyes ágazati érdekek, 
részben pedig bizonyos normális, a magyar mezőgazdaság gerincét alkotó 
gazdálkodói csoportok érdekeivel szemben áll, tehát ezért kell egy laza 
szabályozásra törekednünk.  
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Fontos az, ezt is nyugodtan elmondhatom, hogy a munkabér- és 
járulékbeszámítást mi egy elfogadható dolognak tartjuk a cappingjavaslatból, 
az egy tisztességes dolog, hogy lényegében a támogatást a foglalkoztatási 
kötelezettséggel valamiféleképpen ki tudja kompenzálni. Ott egy apró 
részletszabály azért még nincs leütve: európai átlagbérrel és járulékaival kell-e 
számolnunk, vagy magyar átlagbérrel, vagy az adott gazdálkodó, adott cég 
konkrét kifizetéseivel, és azért ez, lássuk be, nagyon nem lesz mindegy a 
következő időszakban. Mi itt egy minél európaibb, minél homogénebb, 
minden európai gazdálkodót, minden európai agrárvállalkozást azonos 
módon érintő beszámítási módot tartanánk igazságosnak. Ilyen értelemben 
azt gondolom, hogy a kis- és közepes gazdaságokat erősítő és segítő 
politikában a capping alkalmazása a magyar sajátosságokhoz igazítva a 
következő időszakban is egy fontos célkitűzése lesz a kormánynak.  

Jó-e a magyar tárgyalási pozíció? Én azt tudom önöknek mondani, 
hogy az én személyes tapasztalatom az – hiszen többször van módom 
személyesen akár agrárminiszteri ülésen is részt venni és tárgyalni, de 
kapcsolatban vagyok saját államtitkár-kollégáimmal is –, hogy Magyarország 
és a magyar agrárkormányzat egy rendkívül innovatív javaslattevő a közös 
agrárpolitika új szabályainak alakításánál, és meglehetősen széles szövetségi 
rendszerrel dolgozunk. Ez természetesen ügyenként nagyon gyakran 
különbözik, ugyanakkor viszont természetesen vannak olyan országok, 
amelyekkel érdekeink nagyobb átfedésben vannak. Hagyományosan együtt 
dolgozunk a visegrádi országokkal, fontos, hogy erre a visegrádi 
együttműködésre mi felfűztük a román, a bolgár, tehát a délkelet-európai 
országokat, vagy éppen Horvátországot, és több kérdésben igyekszünk a balti 
államokat is felfűzni. Ott természetesen – ezt sem kell az asztal alá rejteni – 
vannak érdekkülönbözőségeink, hiszen náluk nagyon alacsony a fajlagos 
hektáronkénti támogatás, tehát számukra ez a külső konvergencia néven leírt 
vagy meghatározott támogatásimérték-emelés alapvető fontosságú, ami 
nekünk azért nem feltétlenül érdekünk. És ugyanígy nagyon szorosan együtt 
tudunk dolgozni akár a franciákkal, akár az írekkel, tehát a hagyományos 
agrárországokkal, azt gondolom, egy kifejezetten erős szövetségi politikában 
dolgozunk.  

Apáti István kérdezte, hogy mekkora a csökkenés, illetve a 
differenciálást. Még attól azért messze vagyunk, hogy konkrétan meg tudjam 
mondani, hogy például az a beruházási hányad, vagy mondjuk az a VP-ben 
lévő 50 százalékot meghaladó beruházásokra fordítható pénz, ami majd a 
jövőben, 2020 után rendelkezésre áll, miképpen lesz felhasználva. Én azt 
tudom mondani, hogy nekünk az a törekvésünk, hogy ezt a mostani, 
beruházásokra fordítható arányt minimum megőrizzük – azért ez egy 
ambiciózus cél, mert bár nincs összehasonlító adatom, de meggyőződésem 
szerint azon tagállamok között vagyunk, amelyek arányaiban a legtöbbet 
költik beruházásokra a VP keretén belül –, de itt erről még korai beszélni. Azt 
tudom mondani, hogy hivatalosan megindult egyébként, attól függetlenül, 
hogy még tárgyalási szakaszban vagyunk, a közös agrárpolitika tervezése, 
jómagam vezetem ezt a kormányzati munkát, vagy fogom össze ezt a munkát, 
amely arról szól, hogy valóban hogyan építsük fel az adott keretek között a 
2021 utáni időszakot, de nincsenek még ilyen döntések, tehát még nem 
tartunk ebben a fázisban. 

A kisgazdasági átalánytámogatásnál, amit említettem, ott pedig mi 
egyébként – nem fogok most pontos mértéket mondani, de – növelni 
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szeretnénk azt az átalánytámogatási mértéket, amely jelen pillanatban 
rendelkezésre áll. Magyarul szeretnénk, ha minél több gazdálkodó beférne 
ebbe az egyszerűsített átalánytámogatásba – ha szükséges, megmondom, de 
nincs a fejemben most a pontos szám, hogy mit is célzunk meg –, pontosan 
amiatt, hogy vagy kivonjuk őket a szigorú előírások alól, vagy az egyszerűsített 
alá vigyük be. De, még egyszer, erről egy komoly vita volt az Agrártanácsban, 
hogy be kell-e vonni a kisebb gazdálkodókat ebbe a körbe, vagy nem. A 
kontraérvek pedig, amelyek amellett szóltak, hogy be kell vonni, arra épültek, 
hogy minden gazdálkodónak azonos felelőssége van a környezeti állapot 
fenntartásáért, és hogy azokat a szabályokat vagy előírásokat a legutolsó 
betűig, teljes mértékig be kell tartani, tehát ez egy vita ilyen szempontból a 
tagállamok között is.  

Az osztatlan közös esetében EU-s kötelezettségünk nincsen, tehát nincs 
EU-s kötődése a dolognak. Ez egy olyan birtokpolitikai sajátossága 
Magyarországnak, amelyet a többi 27 – 26 – tagállam szerencsésen elkerült. 
(Az elnök jelzésére:) Igyekszem rövidíteni. Az a lényeg, hogy nincs EU-s 
kötelezettségünk. Azt viszont, bevallom őszintén, elsőre nem tudtam 
azonosítani, hogy mondjuk támogatáspolitikai eszközökkel ezt miképpen 
lehetne ösztönözni, mert ahhoz, hogyha majd reményeink szerint elfogadásra 
kerül ez a birtokrendezési csomag, amely egy alapvető gyorsító pályát 
jelentene az osztatlanok kimérésének meg felszámolásának, ehhez én most 
támogatási feltételt hirtelen nem tudtam itt fejben hozzákapcsolni.  

Ami a bírálati határidőket illeti, azt gondolom, hogy 2019-ben – ezt 
most közben megnéztem – 84 nap a bírálati idő. Őszintén hozzá kell tenni azt, 
hogy óhatatlan, hogy amikor az összes pályázat időben rendkívüli módon 
közel jött ki egymáshoz, ez a ’15-16-os időszak, ennél a 84 napos mai átlagos 
ügyintézési határidőnél azért egy jóval nagyobb és jóval jelentősebb mértékű 
bírálati határidő volt. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a rendszer 
megtanulta menet közben, hogy hogyan tudja ezt normális módon kezelni. 
Hadd tegyem hozzá, hogy ez 270 ezer kérelmet jelentett, ami azért a számát, 
elbírálási mértékét vagy szükségletét tekintve egy komolyabb feladatot jelent, 
191 ezer lett belőle támogatva.  

Steinmetz Ádám az átmeneti nemzeti támogatásokról kérdezett. 
Nagyon egyszerű a helyzet: most fizetünk huszonvalahány milliárd forintot 
ilyen jogcímen a gazdálkodóknak, az európai bizottsági javaslat lényegében 
azt mondja, hogy ezt fejezzük be 2021-től. Most, jelen pillanatban egy lineáris, 
évi 10 százalékos keretcsökkenéssel folytatott kivezetése történik ezeknek, 
tehát évről évre kevesebbet lehet a mostani EU-s keretrendszerben is fizetni. 
Mi azt javasoljuk, azt próbáljuk meg a többi tagállam felé eladni, hogy ezt a 
fokozatos kivezetést vigyük tovább 2021 után, tehát ne legyen egy azonnali 
radikális vágás, hanem szépen akkor ezt a kivezetést, ezt a phasing out 
systemet folytassuk a következő időszakban is – bízunk benne, hogy sikerülni 
fog, és fennmarad ez a lehetőség. 

Borpromóció. A lényege az, hogy a szőlő-bor ágazatra rendelkezésre 
álló európai uniós forrásaink lehetővé teszik, hogy még akkor is, ha a nemzeti 
források tekintetében a Magyar Turisztikai Ügynökség a bormarketingért 
felelős kijelölt szerv, van módunk EU-s forrásokból borpromóciós 
programokat csinálni. Volt már erre példa, néhány éve csináltunk egy ilyet 
harmadik országos relációkban, Kínában, az amerikai kontinensen, még pár 
ilyen EU-n kívüli országban, most pedig azt szeretnénk, hogy átszámolva 
forintra durván 3,5 milliárd forintra jön ki az az összeg, amelyet mi ebből a 
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szőlő-bor ágazatra rendelkezésre álló forrásból felerészben harmadik országos 
promócióra, felerészben pedig belpiaci promócióra – és ez alatt a belpiac alatt 
az Európai Uniót kell érteni, benne Magyarországot – tudjunk borhoz 
kapcsolódó promóciós kampányokat folytatni. Ez azt jelenti, hogy év végére 
elkészülünk ezeknek a szabályozásával, a jövő év elején szeretnénk menetrend 
szerint ezeket a pályázatokat megjelentetni, még egyszer, mind a két irányba, 
és ez a következő két és fél év külpiaci borpromóciós aktivitásait fogja 
finanszírozni lényegében a borászok számára. Tehát körülbelül ez az 
ütemezése, és felerészben harmadik országos lesz a forrás, felerészben pedig 
belpiaci, körülbelül ezt lehet jelen pillanatban tudni.  

Vadai Ágnesnek: beszéltünk az EU-KAP költségvetéséről. Több lába 
van, hogy miért csökken a közös agrárpolitika költségvetése. Ha csak a 
költségvetési okokat nézem, brexit, ez, azt gondolom, evidencia mindenkinek, 
a migráció, a határőrizeti költségvetések radikális növekedése a második 
nagyon fontos láb, a harmadik pedig alapvetően az, hogy a befizetési 
hajlandóság, a többletbefizetési hajlandóság néhány tagállam oldaláról – 
mondjuk azt, hogy: – nincs meg, és emiatt csökken az összköltségvetés. És 
van, azt gondolom, egy olyan másik fontos aspektusa ennek, hogy az európai 
agrárium jelen pillanatban egy nagyon komoly nyomás alatt áll – erről már 
beszéltünk –, tehát klíma- és környezeti oldalról, azt gondolom, nagyon 
gyakran a szerepünkhöz, a súlyunkhoz képest is sokkal durvább ütéseket kap 
ez az ágazat jelen pillanatban az európai társadalom egyes csoportjai részéről, 
és ez mindenképpen valamilyen formában átgyűrűzik az európai politikába és 
az európai döntéshozatalba. Azért kell dolgoznunk tanácsi és európai 
parlamenti szinten, hogy ezt a forrásallokációs hajlandóságot növeljük.  

A forrásfelhasználás tekintetében pedig egy nagyon fontos dolog ez a ki 
a valódi gazda vagy aktív gazda kérdéskör. Ez szerencsére nálunk semmilyen 
érdemi problémát nem jelent, hiszen a mi esetünkben az a meghatározott 
mezőgazdasági kötelező árbevétel, az a típusú (Hangos zene hallatszódik be.) 
– próbálok ütemre beszélni majd én is, hátha jobban érthető lesz… 

 
ELNÖK: És lassan rövidebben is, azt kérném.  
 
DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Igen, ez a 

vége. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, felelősen merem állítani, hogy a 
mi esetünkben, Magyarországon az a probléma, hogy nem valódi gazdálkodók 
jutnak pénzügyi forráshoz, kizárt, hiszen a támogatási rendszerünk úgy épül 
fel, hogy tényleg csak a valódi mezőgazdasági árbevétellel rendelkezők jutnak 
forráshoz. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Igen, lehet, hogy innentől 

kezdve ütemre dolgozunk. (Derültség.)  
A harmadik napirendi pont előadójának, az államtitkár úrnak 

megköszönöm az előterjesztést és a kérdésekre adott választ. A harmadik 
napirendi pontot lezárom.  

Tájékoztató a zöldség-gyümölcs Termelői Szervezetek (TÉSZ) 
működési tapasztalatairól 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra: tájékoztató a zöldség-gyümölcs 
Termelői Szervezetek működési tapasztalatairól. Ledó Ferencet, a Fruitveb 



 32

Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét 
kérem meg előadása megtartására.  

Ledó Ferenc tájékoztatója 

LEDÓ FERENC, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács elnöke: (A tájékoztatót vetítés kíséri.) Köszönöm 
szépen. Köszöntöm az államtitkár urakat, a bizottság tagjait és a 
megjelenteket! Az a 18 perc nem sok mindenre elég, de megpróbálom röviden 
összefoglalni az elmúlt időszak eseményeit. Ez azért is indokolt, mert az első 
TÉSZ-t, termelői csoportot, a KVALIOKÓ Szövetkezetet ’99-ben hozták létre, 
és az első táblázaton csak futólag bemutatom azt, hogy hogyan fejlődött a 
TÉSZ-ek száma, az elismert TÉSZ-eké. Lehet látni, hogy az uniós csatlakozás 
előtt volt egy nagy roham, 2004-2005-2006-ban mondtuk azt, hogy a TÉSZ-
ek országos lefedettsége olyan volt, mint a telefonhálózaté, tehát szinte 
országos volt, sőt előfordult, hogy egyes településeken akár nem is egy, hanem 
több TÉSZ is alakult. Ha megyünk tovább, akkor lehet látni, hogy ezeknek a 
TÉSZ-eknek a száma hogy változott. Egy nagy változás történt ott, amikor az 
előzetes TÉSZ-eknél 3-5 éven belül végleges TÉSZ-ekké kellett válni, és 
amelyek alakultak, azoknak kötelező volt. Akkor elindult egy olyan 
átrendeződés utána, hogy a TÉSZ-ek beolvadtak, mert azokat a 
minimumárbevétel-követelményeket, amelyeket a rendelet előírt, nem tudták 
teljesíteni.  

Az izgalmas nem is az, hogy mennyi elismert TÉSZ van, a TÉSZ-ek 
száma, hanem inkább a tagi értékesítés aránya. Az látszik, hogy volt egy kis 
növekedés, de közel sem olyan mértékű, amit terveztünk, és ha 
továbbmegyünk, akkor lehet látni, hogy a mostani állapotot nézve van 
negyven elismert TÉSZ, és a tagi értékesített az összes zöldség-gyümölcs 
esetében olyan 20 százalék körül mozog, ez olyan 53-56 milliárd forintnak 
felel meg éves szinten.  

Ha továbbmegyünk, akkor a TÉSZ-ek működési formáját látjuk, és 
akkor itt jönnek már az olyan kérdések, amelyeket boncolgatni kell, hogy 
amikor elindult a TÉSZ-mozgalom, akkor gyakorlatilag a TÉSZ-ek 
szövetkezeti formában alakultak. Az uniós jogszabály nem tiltja azt, hogy akár 
a kft., akár zrt. formájában alakuljanak meg, és az első nagy kérdés az, hogy a 
TÉSZ-ek működése melyik formában ideális vagy optimális, és ez a kérdés 
még most is nyitott Magyarországon ilyen szempontból. 2007-8-ban elindult 
az, hogy nagyon sok TÉSZ, főleg a kisebb TÉSZ-ek, amelyek szövetkezeti 
formában voltak, átalakultak kft.-vé, egy részvénytársasággá, és ez 
befolyásolja azt, hogy a szövetkezetben üzletrész van, vagy részjegy, az 
üzletrész van a kft.-ben, zrt.-ben, hogy lehet ehhez utána csatlakozniuk az új 
tagoknak. Magyarországon a zöldség-gyümölcs ágazati integráció teljesen 
más, mint a tejágazaté vagy a növénytermesztésé, nagyon sok kisgazdaságra 
épül, tehát a zöldség-gyümölcs ágazatnak, azt kell mondani, a 70-75 
százalékát a kis- és a középbirtokok adják. Most ettől a pillanattól kezdve, 
hogyha oda csatlakozni kell, főleg egy kft.-be úgy lehet belépni, hogy vagy 
rokon, most elnézést a kifejezésért, vagy rokon, vagy olyan plusztőkét tud 
bevinni, hogy ezt egy kicsi meg sem tudja lépni. A másik ilyen nagy kérdés, 
hogy ha kft.-ben működik, akkor a döntések megvalósításába a kisebb kft.-tag 
hogy tud beleszólni, a szövetkezeti formában meg a nagyoknál van ez, pont 
fordított a helyzet, hogy ha egy nagy van bent, akkor őneki azért pozíció 
kellene, és hogyha a szövetkezet egy tag egy szavazat elven működik, ez ilyen 
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szempontból megint nagyon befolyásolja azt a lehetőséget, hogy ő abból 
milyen előnyt élvez, hogy egy nagyobb társaság vagy termelő belép egy 
szövetkezeti formába, vagy nem lép be. Ezek azért olyan kérdések, amelyekkel 
mindenképpen foglalkozni kell.  

A támogatások felhasználása. Én úgy gondolom, hogy a posztharveszt 
beruházás vagy az áruval kapcsolatos munkafolyamatok aránylag jól 
szabályozottak, mert minden árualapnak a beruházása olyan mértékben 
valósul meg, ahogy a beszállított áru értéke, tehát úgy gondolom, hogy ezen 
még a termelők között sincs vita a kisebb meg a nagyobb termelők között. 
Ugye, amikor a termelő integrálása, a minőségbiztosítás, a nyomon követés, a 
csomagolás, az azokkal kapcsolatos dolgok vannak, azért ott már nem 
mindegy, mert hogyha egy TÉSZ-be beszállít egy nagy termelő mondjuk 
frissterméket kamionszámra, vagy egy kistermelő 3-4 mázsánként, 
adminisztráció meg egyéb sokkal több van, és akkor már felmerül ez a kérdés. 
Nagyon lényeges szempont, hogy a hatékonyságnövekedést, a klímaváltozást, 
a környezetvédelmi szempontokat a kicsiknél vagy a nagyoknál hogy lehet 
kezelni, sokkal nagyobb – hogy mondjam? – energiát, beruházást, mindent 
feltételez a kicsiknek a kezelése.  

A legnagyobb gond a magyar TÉSZ-eknél, hogy amikor csatlakoztunk 
az Unióhoz, automatikusan átvettük a holland, a spanyol, a francia mértéket, 
csak azt felejtettük el, hogy ott van egy egységes technológia, általában egy 
növényfajjal dolgoznak, és ott egy-egy termelő közel akkora volt, mint 
Magyarországon egy kisebb TÉSZ-nek az összbevétele, és gondot okoz, hogy 
ez a heterogén termelési színvonal heterogén árualapot és élelmiszer-
biztonságot biztosít, tehát sokkal nagyobb felelősség van egy nagy létszámú 
TÉSZ-nél, hogy azt hogy tudja kezelni.  

A következő az, hogy a termelők kis területen gazdálkodnak, nyomon 
követhetőségi problémák is felmerülnek. Tehát ugyanúgy kell a nagynak is, 
meg a kicsinek is lekezelni ezeket a dolgokat.  

A másik a tagoknak a termelési színvonala mellett, ami nagyon 
heterogén, a tagok szaktudásának az eltérő színvonala, és ez mindig egy 
kockázatos termelést eredményez, ami mennyiségi és minőségi feltételeket is 
maga után vonz.  

Nem azért, mert én termelésben dolgoztam közel negyven évig, de van 
egy olyan mondásom, hogy csak az a TÉSZ tud jól működni, ahol a termelési 
oldal rendben van. Tehát hiába jön be egy vegyes árualap, azzal nem lehet a 
piacon normálisan megjelenni, és ezért meggyőződésem, hogy egy TÉSZ akkor 
működik jól, hogyha a termelését legalább olyan mértékben integrálja, mint 
ahogy a posztharveszt részt integrálja, és ebben is elkövettünk annak idején 
egy kis hibát, mert arra mentünk, hogy a beruházásokat erőltettük, 
ösztönöztük, és a posztharveszt részt, hogy az árualapot minél 
biztonságosabban, jobban el tudjuk adni. Most már közel húsz év távlatából 
látjuk, hogy ebben azért lehetett volna jobban dolgozni. Hozzáteszem, hogy 
mint hajtató kertész nagyon sokat jártam kinn régen is és most is 
Hollandiában, Hollandiában ez az integrált rendszer, a termelés és az 
értékesítés 80-100 év alatt alakult ki, tehát én úgy gondolom, hogy most azért 
megérett arra a dolog, hogy ezeket őszintén elemezzük, és akkor ezzel meg 
tudjuk valósítani azt, hogy mi az, amit meg kell oldani.  

Itt felsoroltam – közben, gondolom, el lehetett olvasni –, hogy a 
termeléshez milyen jellegű dolgokat kell ahhoz biztosítani, hogy egy 
megbízható árualapot kapjunk a kistermelőktől is, akik behozzák az árualapot, 
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mert utána azzal lehet tenni. Na most, a kistermelőknél az egy nagyon 
lényeges dolog, hogy ami nem közvetlenül a termeléshez kapcsolódik, nagyon 
fontos, hogy munkajog, adózás, munkavédelmi, környezetvédelmi dologban is 
kell tenni, hogy ha kap egy adóellenőrt, akkor hogy viselkedjen, ezeket el kell 
neki mondani, ezekben segíteni kell.  

Nagyon lényeges az, hogy a kistermelőknél is nagyon lényeges a 
hitelezés a termelési input anyagokra. Hogyha ezeket mind tudjuk biztosítani, 
akkor ezt lehet kötni egy szigorú szerződéses fegyelem kialakításához. A 
legtöbb TÉSZ most azzal küzd, hogy az árualapjának egy része elhagyja a 
TÉSZ-eket, emiatt ő nem mer szerződni egy frisspiaci termékre mondjuk egy 
áruházlánccal, hanem a szabadpiacon próbálja értékesíteni, vagy ne adj’ isten 
egy másik cégen keresztül, és ettől a pillanattól kezdve az az árrés, ami ott 
keletkezik, elmegy, és akkor már nem versenyképes. Tehát egy nagyon fontos 
szempont, hogy ha az egyik oldalon biztosítunk egy nagyon komoly 
integrációt, akkor a másik oldalon elő tudjuk írni, hogy, komám, ezt csak 
akkor kapod meg, hogyha ezeket a szerződéses fegyelmeket betartod.  

Ami egy nagyon lényeges dolog a jövőt illetően, hogy olyan 
költségelemzéseket kell végezniük a tagoknak, hogy segítsük, hogy akár egy 
technológiai megújításban milyen beruházásokat tegyen, és milyen pályázati 
rendszerekbe tudjon ő bekapcsolódni, ebben is meg kell nekik adni a 
segítséget.  

A posztharveszt résznél a zöldség-gyümölcs ágazat azért is bonyolult, 
mert durván egy olyan 40-50 zöldségfajt termesztünk, amelyeknek egészen 
más a termesztési technológiájuk, sok esetben a felhasználásuk is, a 
frisszöldségeknél is lehet, hogy azonnal értékesíteni kell, egy paprikát vagy egy 
paradicsomot, vagy egy hagymafélét vagy egy almát átmenetileg lehet tárolni, 
tehát ezeknek a rendszerét mindig külön kell értékelni. És az egy nagyon 
fontos dolog, hogy ahhoz hozzá kell tenni a tárolt termékeknél a posztharveszt 
részt, a hűtést, a tárolást, a csomagolást és az értékesítést természetesen 
központilag kell megoldani.  

Akkor pár gondolatot nagyon röviden arról, hogy mi nehezíti a TÉSZ-ek 
fejlődését. Én most úgy gondolom, hogy a TÉSZ-ek megítélése a társadalom, a 
termelők és a politika részéről vegyes, úgy gondolom, hogy ebben most egy 
ilyen patthelyzet alakult ki Magyarországon. 2008 és ’11 között volt egy 
csődhullám, ezt mindenki tudja. Addig sem volt – hogy mondjam? – előnyös 
főleg a kis- és a középtermelők részére az, hogy csatlakozzanak egy szervezeti 
és követelményrendszerrel felépített szervezethez.  

A tagfelvétel kérdése. A jól működő TÉSZ-ek – mert azért van hál’ 
istennek ilyen is nagyon sok az országban – is gondolkodnak a tagfelvételi 
kérdésen. Elsődlegesen úgy oldják meg az árualap bővülését és a piaci 
bővülésüket, hogy a saját tagjaikat hozzák olyan helyzetbe, hogy ők 
bővítsenek, ők csináljanak termeléskorszerűsítést és árualapot, és kintről csak 
azokat a termelőket veszik be, akik ennek megfelelnek, mert én úgy gondolom, 
hogy egy ilyen kis- vagy középtermelőnek a rendszerbe történő beépítéséhez 
egy 3-5 éves munka kell. Írtam is, hogy ezt egy szóval ki lehetne fejezni, hogy: 
élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent egy új személynek a behozatala, de 
azért ennél ez sokkal bonyolultabb.  

Megváltoztak a piaci lehetőségek, drasztikusan csökken az egy-egy 
TÉSZ által forgalmazott növényfajok száma. A TÉSZ azért alapvetően nem a 
helyi piacokra, hanem áruházlánci értékesítésbe, exportra, vagy adott esetben, 
hogyha feldolgozandó termék termett, akkor feldolgozók részére szállít be. Na 
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most, az alapvető kérdés az, hogy abból az árualapból egy vagy két 
áruházláncba tud-e meghatározó beszállító lenni folyamatosan, ha igen, akkor 
jó eredményeket tud elérni, ha csak közvetítő kereskedővel tudja bevinni, 
akkor ebből már megint nagyobb gondok jelentkeznek.  

Mindig erőltetjük, hogy őstermelői adózási feltételek, áfakérdés, fekete-
, szürkekereskedelem, inputanyag-forgalmazás, ezeknek a kérdései 
összefüggenek. Én úgy gondolom, hogy sokat mondjuk már évek óta, hogy a 
zöldség-gyümölcs áfáját nem azért kellene megoldani, mert ezek a termékek, 
elsősorban főleg a frisspiaci, napi áras termékek, tehát a kereslet és a kínálat 
határozza meg az árat, tehát nem valószínű, hogy ezt figyelni tudnánk, hogy 
emiatt csökkenne-e a fogyasztói ára – nagy valószínűséggel nem, ezt azért 
őszintén ki kell mondani –, de tisztulna a rendszer, és ezáltal jobb lenne 
gyakorlatilag a szervezettség formája. A miniszter úr nincsen itt, de több 
előadásban hallottam, hogy ahhoz, hogy ez az integráció erről a 20 százalékról 
el tudjon emelkedni 40-60 százalékra, ezt komplexen kellene kezelni, mert ha 
nem komplexen kezeljük, akkor addig a pillanatig esélyünk sincsen arra, hogy 
meg lehessen ezt oldani.  

A másik, a bürokrácia kérdése már elhangzott itt. Ha valaki látott egy 
TÉSZ operatív programot – ajánlom a bizottsági tagoknak, hogy ha kell, 
szívesen átküldjük, tudunk ilyet produkálni –, a saját TÉSZ-ünk, a 
DélKerTÉSZ nagy TÉSZ, tavaly 185 kiló papírt küldtünk be a minisztérium és 
az Államkincstár felé, hogy megkapjuk a támogatásokat. Na most, ez tragédia. 
A 4-500 millió forint alatti TÉSZ-ek nagy része kiszáll a rendszerből, mert ami 
támogatást kap, meg az az amortizációs költség, meg az a lehetőség már nem 
fedezi azt a rendszert.  

Itt az államtitkár úr mellett ülök, és felírtam ezt a 84 napot. Mi nagyon 
jól tudjuk, hogy a TÉSZ-eknél sincs ez a 84 nap, és minden évben egyszer vagy 
kétszer belenyúlnak a támogatási rendszerbe meg a kiírásokba. Na most, 
nagyon sok TÉSZ ezt úgy teszi… Azt már elfogadtuk, hogy ez is 
utófinanszírozott, mint az Unióban minden, és akkor ezt megvalósítjuk, és 
akkor – mit tudom én – egy év múlva meg kiderül, hogy az Államkincstár ezt a 
pénzt nem fizeti ki, úgyhogy inkább nem is ad be már operatív programot, 
pedig azt mondom, hogy ez badarság, mert hogyha valahonnan pénzhez lehet 
jutni, támogatási pénzhez, és ha tisztességesen megcsináljuk, az segíti az 
integrációban való előrelépést. Ha ebben nem lesz változás, meggyőződésem, 
hogy akkor az egyik legnagyobb gond ez lesz ilyen szempontból, és egyszer és 
mindenkorra, én úgy gondolom, hogy a termelési résznek a technológiai 
fejlesztésében és az öntözésfejlesztésben, egyébben már azért elindultak ezek 
a folyamatok, vannak nagyon jól működő integrációk, tehát ezeket meg kell 
tartani, de ezeket a dolgokat meg kell oldani.  

A másik, amit főleg a frisspiaci termékeknél látunk, hogy már az sem 
elég, hogy mondjuk van egy hagymás TÉSZ vagy van egy paprikás TÉSZ, és az 
egyedül tesz, termékpálya mellett is meg kell valósítani ezeket az 
integrációkat, mert amit látunk, az az, hogy most a kereskedelmi oldalon a 
frisspiacoknál már nem is magyarországi viszonylatban szállítunk be egy 
áruházláncba, hanem az áruházláncba beszállítjuk, és az viszi tovább. Ha ezt 
folyamatosan nem tudjuk megcsinálni, és még nagyobb folyamatos, egységes 
árualappal nem tudunk jelentkezni, akkor először egymásnak a konkurenciái 
leszünk, utána meg gyakorlatilag kicsikké válunk, és akkor gyakorlatilag jön a 
lengyel, a holland meg az egyéb áru.  
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Rengeteg feladat áll tehát előttünk, én úgy gondolom, és ha ezeket meg 
oldjuk, akkor előre tudunk menni, de egy biztos: hogy a 
termelésmodernizációval és a kereskedelem további koncentrációjával – és 
ebbe beleértem a feldolgozóipart is – csak úgy tudunk előrehaladni, hogyha 
ezt az integrációt tovább fokozzuk.  

És akkor még nagyon röviden annyit, hogy összefoglaltam: az 
integráció, a szerződések szerepe tovább növekszik, felértékelődik, nem 
véletlen, hogy pár növényben már elindult, a kereskedelmet már említettem. 
Amit látunk, hogy a termelés területén a munkaerőgondok kapcsán egy 
erőteljes gépesítés, digitalizáció fog bekövetkezni, tehát amit ki lehet váltani. 
Ezek nem olcsó dolgok, ezt nagyon korszerű technológiával lehet 
megvalósítani, és egyértelmű, hogy ez üzemméret-növekedéseket fog okozni. 
Egy jól működő integráció pár speciális gépet tud üzemeltetni úgy, hogy a 
tagoknak elvégzi a munkát, azzal tudja csökkenteni ezt a nagy beruházási 
igényt. (Az elnök csenget.) A klímaváltozást meg az egyéb dolgokat már 
mondtam. A csomagolás tovább növekszik, tehát látjuk, hogy egyre nagyobb a 
kereslet, és amit a végén említek, ezekről már beszéltem, hogy közép- és 
hosszú távon az adózás, a piac, a klímaváltozás, az integráció, a támogatás 
területén változásokat kell behozni, és bízunk benne, hogy a következő 
periódusban ezek meg fognak valósulni. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak – egész jól belefért 

az időbe az izgalmak ellenére. (Ledó Ferenc: Köszönöm!) Fél perc volt a 
csúszás.  

Akkor most itt is megadom a szót a bizottsági tagoknak. Van-e kérdés, 
észrevétel? (Jelzésre:) Steinmetz Ádám. Lesz-e további kérdező? Csak hogy 
együttesen tudjuk kezelni. (Dr. Vadai Ágnes jelzésére:) Ágnes, jelentkezel? 
(Dr. Vadai Ágnes: Igen.) Igen. Ádám! 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Lehet, hogy olyat kérdezek, amit ő 

is szeretne.  
 
ELNÖK: Próbáljuk ki!  

Kérdések, hozzászólások 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, és 
köszönöm az elnök úrnak a tájékoztatást. Két kérdésem lenne, az egyikre 
részben egyébként választ is kaptam, hogy mi az oka annak, hogy 
Magyarországon, a magyar agráriumban az integráció ilyen alacsony 
százalékon valósul meg, miközben a nyugat-európai példák azt igazolják, hogy 
ez már évtizedek óta jól működik. Most láthattuk, hogy mik hátráltatják ezt a 
folyamatot. Én nagyon bízom benne, hogy itt pozitív változások lesznek a 
jövőben, de elsősorban én azt gondolom, hogy az emberek hozzáállásában is 
változást kell elérni. Mivel a magyar agráriumban dolgozók, résztvevők, lehet 
mondani, egy elöregedő társadalom, sokszor még a régi téeszidők miatt vörös 
posztóként élnek az emberek tudatában, és lehet, hogy erre asszociálnak, 
amikor mi integrációról, termelési csoportokról vagy értékesítési 
szövetkezetekről, egyáltalán szövetkezetről beszélünk.  

Viszont van, ahol – és most rátérek a másik kérdésre, ez egy konkrét 
kérdés, dolog lesz – köztudomású, hogy van igény az integrációra, az 
összefogásra, konkrétan a Balatonboglári borvidéken termelőkről, 
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szőlőtermelőkről, illetőleg borosgazdákról beszélünk. Röviden tájékoztatnám 
elnök urat, hogy az ott 3200 hektáron megtermelt szőlő 70 százaléka 
feldolgozatlanul hagyja el a borvidéket, miután a BB-t sajnálatos módon a 90-
es években elprivatizálták, és pontosan a feldolgozásból eredő hozzáadott 
érték és az abból eredő haszon nem a gazdák zsebében landol. Ezért már 
régóta szeretnék a helyi termelők, hogy egy profitcentrum valósuljon meg, és 
öltsön ez testet egy új, nyugat-európai modell alapján működtethető közösségi 
szőlőfeldolgozó üzem megépítésében. Győrffy Balázs elnök úr, mármint a 
NAK elnöke elhagyta az üléstermet, de bizonyára ő is meg tudná erősíteni, 
hogy Gombos Sándor, a NAK Somogy megyei elnöke már nem egyszer 
felhozta ezt a kérdést, több helyen is támogatja ezt az ügyet, nem utolsó 
sorban pedig Légli Ottó, a HNT elnöke, kiváló balatonboglári borászunk 
szintén.  

A konkrét kérdésem az lenne, hogy az elnök úr is támogatná-e ennek az 
új üzemnek a létrehozását. Ez valóban megoldást jelenthetne a térségben 
gazdálkodó szőlőtermelők és borászok problémáira, egyben elősegítve az 
integrációt, és egy pozitív példaként lehetne előállni, úgy gondolom, a szőlő-
bor ágazatban. Tudomásom szerint korábban már voltak tervek erre, 
költségtervezet is készült, nem tudom, hogy esetleg meg tudna-e osztani 
velünk ezzel kapcsolatban egy pár biztató gondolatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen. Egyetlenegy rövid 

kérdésem lenne, merthogy képviselőtársam már utalt arra, hogy a TÉSZ 
kapcsán azért nagyon sok gazdálkodónak van averziója, és el is hangzott, 
illetve látszódott a slide-on, hogy a politika is sokféleképpen ítéli meg és 
viszonyul ehhez a dologhoz. Akkor engem csak az érdekelne, hogy önök 
szerint mit kellene csinálnia a politikának, így nekünk, vagy akár a 
minisztériumnak annak érdekében, hogy rá tudjuk venni az embereket, 
mondjuk az új, a fiatalabb generációt, hogyha sokan lesznek végre, hogy 
sokkal hatékonyabban tudják az érdekeiket képviselni a TÉSZ-en keresztül. Az 
adminisztrációs dologban pedig nyilván majd valamiféle segítséget kell adni, 
merthogy az egy dolog, hogy milyen óriási az adminisztráció, de micsoda 
környezetszennyező akkor ezek szerint az adminisztráció, hogyha ennyi papír 
kell hozzá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is hadd csatlakozzak az 

adminisztrációhoz! Hat ciklus a képviselői pályafutásom itt Farkas Sándorral, 
és nem volt olyan kormány, kormányzat, többség – akár kormányon voltunk, 
akár ellenzékben, ezt így mondom –, amely ne tűzte volna ki célul az 
adminisztráció csökkentését, az adminisztrációs igények, feladatok 
csökkentését. Ebbe, majdnem azt kell mondanom, eddig mindegyik kormány 
belebukott.  

Nekem lenne majd egy inspiráló kérdésem magunk felé, hogy válasszuk 
már el, hogy melyek azok az adminisztrációs kötelezettségek – mert közben 
beléptünk az EU-ba, ez egy lényeges dolog –, amelyeket az EU kényszerít 
ránk, és nem bírjuk kikerülni, és melyek azok, amelyeket még mi úgy magunk 
pakolunk mellé, mert még van egy-két ötlete valakinek, hogy azt is kérdezzük 
meg, meg statisztikához gyűjtsük le, meg nem tudom, mi. Ez egy óriási 
kihívás, én ezt tudom, de már csak így tudnék nekikezdeni, hogy nézzük meg, 
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hogyan alakul az ki, hogy ennyi igénylő dokumentumot meg elszámolót meg 
minden kutyafülét kell egy-egy pályázathoz, netán egy TÉSZ-működtetéshez, 
ahhoz való különféle támogatási jogosultságok jogos elszámolásához és 
minden kutyafüléhez benyújtani. Mindenki azt mondta, hogy borzasztó sok, 
és aztán mindenki megindokolja, amikor elkezdjük bogozni az egyes 
kérvények kibocsátóit, hogy az bizony kell, mert anélkül nem megy ez az 
egész, meg el kell számolni, meg az EU ellenőriz bennünket, meg… – és akkor 
elkezdődik a védekezés, hogy végül is ez így van rendjén. Nem kívánom Ledó 
Ferenctől, hogy ezt a rejtélyt megoldja, de a szakmai tapasztalatára szerintem 
szükség lesz majd, hogyha ezt a munkát elkezdenénk.  

Megadom a szót az elnök úrnak.  

Ledó Ferenc válaszai 

LEDÓ FERENC, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács elnöke: Az integráció, az a 20 százalék, amin most 
állnak a TÉSZ-ek, és vegyes érzelmek vannak ilyen szempontból. Én úgy 
gondolom, hogy akkor tud sikeresen működni egy TÉSZ, ha közvetlenül a 
termelő és a TÉSZ-vezetés között ki tud alakulni a bizalom, majdnem azt 
mondom, hogy ez elsősorban bizalmi kérdés. Ezt lehet hátulról a politikának 
segítenie adózási kérdésekkel, a feketekereskedelem további csökkentésével 
meg sok olyan jellegű dologgal, amivel ezt meg tudja támogatni, de alapvetően 
azok a TÉSZ-ek, amelyek egy korrekt kapcsolatot tudnak kialakítani akár a 
kicsikkel, akár a nagyokkal, azok tudnak együttműködni. Én szoktam 
mondani, hogy két fél kapcsolata akkor ér valamit – és mindegy, hogy egy 
kereskedő és egy TÉSZ van kapcsolatban, vagy a termelő és a TÉSZ a saját 
tagjával –, ha mindegyik fél úgy érzi, hogy jó volt ez az együttműködés, mert 
ebből nyertem. Amíg ez a bizalom nem alakul ki, addig ez egy nagyon nehéz 
kérdés, és azért vannak jó példák az összefogásra. Most már inkább az 
nehezíti, amit említettem is itt, hogy a jól működő TÉSZ-ek a bővítést már 
nem új tagok felvételével akarják megoldani, hanem a bennlévőkkel, mert 
mire – idézőjelben – ez az emberi tényező beáll a sorba, addig 3-5 év telik el, 
addig sokkal többet kell vele foglalkozni, sokkal nagyobb a bizonytalanság az 
élelmiszer-biztonság szempontjából, tehát nagyon nehéz ez ilyen 
szempontból.  

A szőlő-bor integráció. Nem kivédeni akarom magamat, de a zöldség-
gyümölcs ágazatból a bor meg a szőlő nem tartozik hozzánk, csak a 
csemegeszőlő, de ugyanezt az integrációt ilyen formában ott is meg kell 
csinálni. Én már látom azt, hogy a kereskedelem ma olyan globalizációt ért el 
a frisspiaci termékeknél, hogy hiába van az, hogy a saját TÉSZ-ünkben éves 
szinten most már olyan tízezer tonna paradicsomot, frisspiaci paradicsomot 
termelünk, ezzel már nem vagyunk tárgyalóképesek, tehát a három-négy 
alföldi szervezetnek össze kell állnia ahhoz, hogy mondjuk ha elmegyünk a 
TESCO-hoz, vagy inkább úgy mondom, hogy ha bármelyik áruházhoz 
elmegyünk tárgyalni, versenyképesek legyünk. Tehát nem elég már az az 
integráció, hogy megcsináltam az integrációt, hanem a termékpálya mellett 
még további integrációt kell csinálni, hogy versenyképesek tudjunk lenni, vagy 
tárgyalóképesek legyünk. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb 
ilyen szempontból.  

A fiatalok bevonása, amit Vadai Ágnes képviselő asszony felvetett. Hál’ 
istennek a fiatalok azért hamarabb hajlandóak arra, hogy ebbe a rendszerbe 
bekapcsolódjanak. Nemcsak azért, mert amikor pályáznak, akkor pluszpontot 
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kapnak, meg egyéb ilyen van a fiatal gazdáknál, de ők azért már rájöttek arra, 
hogy ha ők a termeléssel akarnak foglalkozni, akkor nekik ott kell száz 
százalékosan helytállniuk, hogy az meglegyen, és az értékesítést a profikra 
bízza. Itt sokszor inkább az a gond a fiatal pályázóknál, amikor elfogadják, 
pedig én ezt már javasoltam, hogy mondjuk – most mondok egy példát, én 
szentesi vagyok – Szentes térségében valaki, egy fiatal gazda ne pályázzon 
szamócatermesztésre, mert annak ott nincs hagyománya. Na most, attól a 
pillanattól kezdve én nem fogom tudni bevenni a TÉSZ-be. Ha ő egy Somogy 
megyei TÉSZ-hez csatlakozik, a szamócáshoz, az eleve holt dolog, mert főleg a 
frisspiaci termékeknél akkor működik egy TÉSZ jól, hogyha gyakorlatilag egy 
ilyen 30-50 kilométeres sugarú körben tudja megoldani a termeltetési részét, 
mert ezeket az árukat nagy mennyiségekben kell mozgatni ilyen szempontból. 
Igen, a fiatalok sokkal jobban tudnak csatlakozni ehhez a rendszerhez, és 
sokkal fogékonyabbak, ők belátják, hogy hosszú távon egy nagy biztonságot 
jelent nekik.  

Akkor még arra, amit Font Sándor mondott, az adminisztrációhoz: 
ezzel tényleg kellene kezdeni valamit, mert ez egy olyan mértékű dolog, és 
azért, itt elmondom, sokszor olyan gondok is vannak, hogy ha mi egy napot 
késünk egy jelentés leadásával, azon nyomban szankciókat kapunk, de van, 
amikor beadunk egy működésiprogram-módosítást, három-négy-öt hónapig 
hozzánk sem szólnak, még hiánypótlást sem kapunk. Miért nem lehet az, hogy 
az egyik oldalról van egy elvárás, amit betartunk, vagy akkor ezt próbáljuk úgy 
egyszerűsíteni, mert én megértem, hogy azzal rengeteg munka van, hogy azt 
leellenőrizzék, de a másik oldalról azért ott vagyunk, hogy szeretnénk dolgozni 
ilyen szempontból. Én tehát ezt már sokszor javasoltam, hogy ha nekünk van 
ez a 30 plusz 30 nap, akkor a másik oldalon is legyen ez a 60 nap, és akkor 
meg kellene oldani, hogy ez bent legyen, mert sok TÉSZ addig nem meri 
megkezdeni ezeknek a programoknak a végrehajtását, és emiatt sok esetben 
akár a termelők, akár a TÉSZ olyan dolgoktól esik el, amivel jobban tudna 
haladni, és ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy ebben azért még lenne 
olyan jellegű közös munka elsősorban a minisztériummal, hogy ezt tudnánk 
erősíteni. Köszönöm szépen. (Folyamatos zaj.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megpróbálom lezárni a negyedik napirendi 

pontot, megköszönve az elnök úrnak a beszámolót, amely látható és hallható 
volt a háttérzajok ellenére is. 

Tájékoztató a magyar állattenyésztés lehetőségeiről 

Rá merek térni az ötödik napirendi pontra, ahol dr. Wagenhoffer 
Zsombort, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatóját 
fogom majd megkérni előadása megtartására. Azt hallottam, mi több láttam is 
egy berlini kiállításon, hogy a tejelő szarvasmarhák tejtermelés-fokozó 
képességét úgy érik el, hogy többek között zenét hallgattatnak azokkal a tejelő 
szarvasmarhákkal. Lehet, hogy valami ilyesminek az előkészületei vannak itt 
(Derültség.), amiért elnézést kérünk. Majd két év múlva figyelmesebbek 
leszünk, hogy a főszínpadhoz milyen közel kapunk termet, mert valószínű, 
hogy az előzenekar hangol már itt a nagy rendezvényre, ha jól tippeljük, de 
igazából nem tudjuk, hogy mi ez most. De mégis, ilyen körülmények között is 
megkérem Wagenhoffer Zsombort – akit köszöntök – előadásának a 
megtartására.  
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Dr. Wagenhoffer Zsombor tájékoztatója 

DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR, a Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége ügyvezető igazgatója: (A tájékoztatót vetítés kíséri.) Köszönöm 
szépen, elnök úr. Igen, nehéz így szóhoz jutni, egyébként jó, hogy készültem 
diákkal, akkor inkább a diákat nézzük, és majd igyekszem keveset beszélni, 
mert egyrészt van egy időkorlát, másrészt ebédidő van, nem szeretnék 
senkinek a türelmével visszaélni, illetve a miniszter úr 1 órakor vár minket a 
standunknál, mert egy látogatást szeretne ott tenni, úgyhogy sokszorosan 
feszít engem is az időkeret. Illetve voltak gyönyörű képek állati termékekről, 
azokat meg kivettem, mert merénylet ebéd előtt ilyet elkövetni a tisztelt 
közönséggel. Úgyhogy vágjunk is bele! Én tehát felvetítek egy-két diát, aztán 
gondolatokat mondanék, nem felolvasnám, hogy mi van rajtuk, mert elég 
sokat igyekeztem. Nagy lelkesen készülök mindig erre az előadásra, és 
köszönöm szépen az elnök úrnak az újfent való meghívást, mindig nagy 
örömmel jövök ide. Igyekszem belezsúfolni sok mindent, de majd 18 percig 
beszélek, utána esetleg ha vannak kérdések, akkor azokra nagyon szívesen 
válaszolok. 

Azért hoztam első diának az állattenyésztési törvény új szabályozását, 
mert mégiscsak a parlament Mezőgazdasági bizottságának az ülésén ülünk, és 
itt a törvényhozás egy mindennapos rutin. Tehát született egy új jogszabály, 
illetve két rendelet, egy kormányrendelet és egy miniszteri rendelet, 
mondhatom, hogy teljesen új kereteket kapott az állattenyésztés szabályozása. 
Ez onnan indul, hogy az Európai Unió megreformálta a tagállamok 
állattenyésztési szabályozását, hiszen ahány tagállam, annyiféle rendszer 
működött, és ő szerette volna ezt egységesíteni. Mi ezt úgy látjuk, hogy itt 
elsősorban a nagyobb cégek a liberalizált kereskedelmet szerették volna 
előtérbe helyezni, és aztán annak lett ez az eredménye, de ehhez 
alkalmazkodnunk kell. Megszülettek a magyar jogszabályok, ezek a 
jogszabályok azért lehetőséget és veszélyeket is rejtenek magukban, és annak 
érdekében, hogy ennek meg tudjunk felelni, lefektettünk bizonyos célokat, 
amelyeket egyébként régen is megfogalmaztunk, de ide újra kivetítettem. 
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar mezőgazdaságon belül az 
állattenyésztés is versenyképes legyen, azon belül pedig a tenyészállat-
előállítás, hiszen ez az alfája és ómegája a jó állatitermék-előállításnak.  

A másik dolog az, hogy fontos elmondani azt, hogy a tenyészállat-
előállítás egy magas hozzáadott értéket állít elő, tehát az árutermeléshez 
képest sokkal nagyobb szakembergárdára van szükség, szürkeállományra van 
szükség, technológiára és tőkére, hogy ezt a tevékenységet folytathassa valaki. 
És azért azt sem kell elfelejteni, hogy akinek a kezében a genetika van, 
valójában ő végzi a nemesítést, és ő határozza meg, hogy merre fog fejlődni az 
állattenyésztés. Nem mindegy, hogy az itthon, a mi kezünkben van, vagy pedig 
úgy vásároljuk meg a kész tenyészállatokat. Tehát javítanunk kell, 
versenyképessé kell tenni az állattenyésztést a jövőben is, ez egy nagyon 
fontos cél.  

A törvény fontosabb rendelkezéseit soroltam itt fel, nem fogom ezt 
végigelemezni. Az mindenképpen fontos, hogy rögzíti a törvény is, hogy állami 
feladat, tehát egy közösségnek a feladata egy fajtát fenntartani. Azért tudunk 
több olyan példát, amikor egy-egy tenyésztő kezében van egy nagyon nagy 
populáció, és hogyha azzal a tenyésztővel bármi történne, és az állam nem 
venné át mondjuk egy vis maior helyzetben is akár ezt az állományt, akkor 
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vége lenne annak a fajtának. Ezért fontos az, hogy az állam minden 
körülmények között gondoskodjon arról, hogy a fajták ne tűnjenek el, hogy a 
fajták fennmaradjanak. Aztán természetesen a tenyésztői közösség felelőssége 
az, hogy ezekkel a fajtákkal mit kezd.  

Az, hogy a klónozás tilos, az nemcsak Magyarországon van így 
egyébként, meg most már a klónozás nem annyira slágertéma, sokkal 
fontosabb a genomika, illetve a genomikai tenyészértékbecslés, de attól még 
rögzítette a törvény azt, hogy tilos a klónozás.  

A tenyésztőszervezetek feladatairól, egyebekről én már a korábbi 
években beszéltem itt, tehát most ezt nem akarom újra aláhúzni. Ami fontos 
különbség, az az, hogy eddig egy fajtát egy tenyésztőszervezet tenyészthetett, 
most az új jogszabály szerint több tenyésztőszervezet is tenyészthet egy fajtát, 
tehát egy erősebb versenyre kell számítani, ami meg is indult egyébként már a 
tenyésztőszervezetek között. Itt azért nemcsak külföldi jöhet Magyarországra, 
magyar is kimehet külföldre, ezt is hozzátesszük, mert kiterjesztheti a 
tevékenységét egy tagállam tenyésztőszervezete, illetve Magyarországon belül 
is több magyar tenyésztőszervezet versenyezhet egymással.  

Az őshonos fajtákkal kapcsolatban egy szigorúbb szabályozás lép 
életbe, ami azért fontos, mert itt azért mi génmentésről és génfenntartásról 
beszélünk.  

Ehhez az új rendszerhez egy új szakigazgatásra, illetve a 
tenyésztőszervezeti rendszernek is egy kicsit a megújulására van szükség. Ez 
most indul, hiszen a törvény augusztusban lépett hatályba, tehát ennek a 
kezdeti szakaszában vagyunk. Mi szeretnénk azt, és itt van az államtitkár úr is, 
aki nagyon jól tudja, hogy elég sokat beszélünk erről, és próbálunk 
javaslatokat megfogalmazni annak érdekében, hogy a szakigazgatás hogy lehet 
hatékonyabb, hiszen szabadabb pályán mozognak most a cégek, illetve a 
tenyésztőszervezetek, tehát egy szigorú ellenőrzésre, egy szigorú hatósági 
kontrollra szükség lenne. Egyelőre itt azért még, úgy érzem, van mit fejlődni 
Magyarországon, de, mondom, az egész fejlődés kezdetén vagyunk, tehát 
fontos lenne, hogy gyorsan meghatározzuk azokat a szereplőket a tenyésztési 
hatóságnál, aki végzi az ellenőrzést, és azok aztán szakmailag felnőjenek a 
feladathoz. Ebben egyébként, itt jelzem, hogy akár a Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége is tud feladatot vállalni, amennyiben kap, és megkapja ehhez a 
jogköröket.  

A központi labor fejlesztésénél fontos lenne az, hogy a XXI. században 
az SMP alapú genomvizsgálatokat el tudják végezni például Magyarországon 
is. Ez egy fontos fejlesztés. Hogyha ezt nem lépjük meg, akkor le fogunk 
maradni, és külföldre visszük a különböző vérmintákat vizsgálatra, tehát ezt 
fontos lenne meglépni.  

A tenyésztőszervezetek közül csak itt az OMÉK-on – összeszámoltam a 
katalógusban – 35 van, 35 tenyésztőszervezet vesz részt az OMÉK élőállat-
kiállítás szervezésében, tehát elég sok van belőlük. Egyrészt egy kicsit 
integrálni kellene őket, vagy az együttműködésüket fokozni kellene, ez a mi 
belső feladatunk, mondhatni, de azért a kormányzatnak fontos, hogy 
terelgessen bennünket, terelgesse ezt a közösséget afelé, hogy össze kell fogni, 
és közös projekteket támogasson elsősorban. Ilyen közös projekt lehet például 
egy közös központi teljesítményvizsgáló telep vagy állomás támogatása, vagy 
szakmai tudásközpont létesítése. Nem kell itt minden fajtára vagy minden 
fajra, ez lehet akár egy központi állattenyésztési tudásközpont kialakítása is.  
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Egy elég összetett képet, sok számot látunk ezen a dián, megpróbáltam 
belezsúfolni több évet is. Az állattenyésztés és a növénytermesztés arányát 
látjuk a sárga kockákban, illetve az egész sajtdiagram pedig a ’18-as arányokat 
mutatja. Jól látható, hogy három nagy, három jelentősebb ágazata van az 
állattenyésztésnek: a baromfi a legerősebb, vagy az hasítja ki a legnagyobb 
szeletet, azt követi a szarvasmarha, itt a tej- és a marhahúságazat együtt, és 
aztán jön a sertéságazat. Szoktuk mondani, hogy az állattenyésztés és a 
növénytermesztés arányát javítani kellene, ezt most már 13 éve mondja a 
politika, meg mi is mondjuk, hogy kellene, igen, szükség van rá, de nagyon-
nagyon nehéz ebben elmozdulni. Illetve ha az európai átlagot is nézzük, ott 40 
százalék az állattenyésztés aránya. Tehát nem ez a fő cél, én azt hiszem, most 
már, hanem hogy amink megvan, az a lehető legversenyképesebb legyen, és 
élhető, objektív célokat tudjunk kitűzni az állattenyésztők számára, hogy ők 
úgy gondolják, hogy amivel foglalkoznak, az megéri. Ne azzal foglalkozzunk, 
hogy az állattenyésztés aránya mennyi, mert akkor annyi lesz, amennyire 
szükség van, hogyha ez az ágazat jól prosperál vagy ha az ágazatok jól 
prosperálnak.  

Az állattenyésztési ágazat kibocsátása azon belül, az állattenyésztésen 
belül így néz ki. Ahogy mondtam, a legerősebb a baromfi, hogyha összeadjuk a 
baromfit és a tojást, az majdnem 40 százalékot tesz ki. A szarvasmarha 
majdnem egyharmadot tesz ki, ebből 10 százalék a marhahús és 20 százalék a 
tej. A sertéságazat 23 százalékos, aztán vannak a kisebb ágazatok, mint a juh- 
és a kecskeágazat például.  

Többen említették a kihívásokat, amelyek előtt… nem előtte állunk, 
már benne vagyunk ezekben a problémákban, és ezekre válaszokat kell 
találnunk. Összefoglalva, röviden: több élelmiszert kisebb területen, a 
környezetterhelést csökkentve, kevesebb vízzel, kevesebb munkaerő-
felhasználással kell előállítanunk, egyre szigorodó fogyasztói elvárásoknak kell 
megfelelnünk, ilyen elvárások például a klímával vagy az állatjóléttel 
kapcsolatos elvárások.  

Milyen lehetőségek és veszélyek vannak? Itt egy dián sorolom fel, csak 
egy-egy képet azért bevágnék, hogy példákkal alátámasszam, amiről beszélek. 
Az elsőszámú kihívás a munkaerőhiány. Idő hiányában erről most én nem 
szeretnék beszélni, de amennyiben erre nézve kérdés lesz, akkor beszéljünk 
róla, hiszen nagyon nyomasztja a mezőgazdaságot is, tudjuk, hogy ez minden 
ágazatban jelen van, de a nagy kézimunkaerő-igényű és nagyon komoly fizikai 
megterhelést jelentő mezőgazdaságban ez fokozottan igaz. Itt a robotok 
előtérbe helyezését vagy előtérbe kerülését látjuk meglepő módon, illetve nem 
meglepő módon, legalábbis nekünk nem meglepő módon, de azért igencsak 
gyorsan terjednek az ágazatban. Néhány évvel ezelőtt fejőrobot még nem volt 
Magyarországon, most már egyre több helyen látjuk, hogy alkalmazzák a 
fejőrobotokat.  

A szakképzés új alapra helyezése. Nincs rá idő, nem akarom kifejteni.  
A szaktanácsadás szerepének növekedése. Itt egyébként a 

tenyésztőszervezeteknek is nagyon komoly feladata van, hiszen azt a 
szürkeállományt, amellyel a kollégáim rendelkeznek, és azt a tapasztalatot 
mindenképpen kamatoztatni kell tudni a tenyésztők körében is. Fontos lenne 
tehát, hogy ezt mi is minél jobban ki tudjuk használni, és akkor most 
másokról nem is szeretnék beszélni.  

Az állategészségügyi kockázatnál viszont azért meg kell állni egy 
pillanatra, hiszen az afrikai sertéspestis helyzet kapcsán nap mint nap 
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különböző médiákban felkapják a híreket, az egyik részük túlzó, a másik 
részük túlságosan enyhe, azt mondják, hogy próbáljuk bagatellizálni a 
problémát. A lényeg az, hogy itt – ahogy fel is írtam – higgadtságra, 
szakmaiságra lenne szükség, hiszen ez egy olyan betegség, amely most már a 
fél világot sújtja, és ott, ahol felbukkant, ott – egy ország, Csehország 
kivételével – senki nem tudta megakadályozni, hogy továbbterjedjen ez a 
betegség. Az, hogy 20-30-40 évvel ezelőttről spanyol, portugál példákat 
tudunk hozni, hogy ők 30-40 év alatt hogyan küzdötték le a betegséget, az egy 
másik helyzet, de ez mindenképpen egy irtózatos kockázat és egy irtózatos 
veszély, amellyel a magyar és az egész világ sertéságazata kínlódik és szenved. 
Tektonikus változások vannak a sertéspiacon. Bizonyára az itt ülők is nagyon 
jól tudják, látják, hogy a sertés ára, a sertésfelvásárlási ár hogy emelkedett 
Magyarországon 500 forint köré, vagy mondjuk Kínában az ezer forintot is 
meghaladja ma már a felvásárlási ár, és ilyen helyzetben azért mindig vannak 
nyerészkedők, ilyen helyzetben mindig vannak óriási veszteséget szenvedők 
minden országban, akár országon belül is. Ezért is nehéz megítélni, amikor 
egy-egy hírt felkap valaki, hogy az most milyen megfontolásból keletkezett, 
kinek milyen érdeke fűződik hozzá, hogy most így vagy úgy artikulálja ezt a 
problémát. Ettől még ez él és van.  

Vakcina egyelőre nincsen. Itt is felröppennek hírek, hogy néhány 
hónapon belül kijön a vakcina, és akkor minden rendben lesz. Egyelőre az, aki 
ehhez ért, azt mondja, hogy több év alatt kell vagy lehet ezt a vakcinát 
kifejleszteni, tehát azt gondolom – és lehet, hogy ezek súlyos szavak –, hogy itt 
még néhány éven keresztül együtt kell tudnunk élni ezzel a betegséggel, úgy, 
hogy lehetőség szerint megakadályozzuk, hogy a vaddisznóállományból a 
házisertés-állományba átterjedjen, és itt a legfontosabb felelőssége az 
embernek van. Ez a betegség, hogyha nem lenne ember, akkor még mindig 
csak egy nagyon szűk területen terjedt volna el, nem is jött volna át Európába 
vagy Ázsiába, itt egyértelműen az ember az, aki a gondatlanságával vagy akár 
a szándékosságával tudja ezt a betegséget igencsak gyorsan terjeszteni.  

A most látható dián továbbugranék, mert nincs rá idő, hogy 
bemutassam, Kínában micsoda károkat okozott már az elmúlt egy évben is ez 
a betegség, és óriási pénzeket öl a kínai kormány abba, hogy megakadályozza 
a további terjedését – egyelőre nem sikerül nekik.  

A másik veszély a klímaváltozás, erről is beszéltünk. Itt hadd mutassak 
be egy ábrát arra vonatkozóan, hogy az állattenyésztés már igenis nagyon 
régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, és vannak eredmények. Az utolsó 
oszlopban látható, hogy az elmúlt húsz év alatt mondjuk a tojástermelés-, a 
húscsirke- vagy a sertéságazatban, a tejtermelésben mennyivel csökkent a 
környezetterhelés egy fajlagos, tehát egy kiló tejre, egy kiló húsra, egy tojásra 
vetítve, ezek azért jelentős csökkenések. Alulra odaírtam, hogy ha a vöröshús-, 
tehát a marhahús-előállításban is mindenki a megfelelő gyepgazdálkodást 
folytatná a megfelelő fajtával, akkor akár 30 százalékkal hatékonyabban tudná 
ezt megtenni, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát óriási lehetőségek és potenciál 
van a kezünkben, ezzel élni kell. Természetesen a döntéshozók, a 
kormányzatok felelőssége az, hogy efelé terelje az embereket, hogy igenis ilyen 
technológiákat alkalmazzanak és használjanak.  

A következő az üvegházhatásúgáz-kibocsátás. Megint csak állandóan 
rásütik az állattenyésztésre a bélyeget, hogy óriási üvegházhatásúgáz-
kibocsátással rendelkezik, és nagyon erős a szénlábnyoma. Itt megint 
bemutatnék egy ábrát arra, hogy a mezőgazdaságnak valójában mi a szerepe, 
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és akkor itt azért az egész mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás is benne 
szerepel a kimutatásban. Ez egy 2014-es, az utolsó nagyobb felmérés volt, 
azóta is készültek kisebb-nagyobb felmérések, de talán ez volt a legátfogóbb, 
és ott 11 százalék volt az üvegházhatásúgáz-kibocsátás aránya az összesből, 
ami a mezőgazdaságra és az erdőgazdálkodásra jutott. És hogyha az 
üvegházhatású globális… Bocsánat, a szén-dioxid vagy az üvegház hatású 
gázok aránya a kibocsátásban, és alul pedig a kibocsátásért felelős ágazatok 
vannak még jobban lebontva, ott az erdő- és a mezőgazdaság 24 százalékot 
jelent, tehát azért vannak még ágazatok. Nem szeretek én sem másokra 
mutogatni, hiszen nekünk a legjobb technológiákat kell alkalmaznunk, és 
csökkenteni kell a miénket is, de amikor az egyedüli és kizárólagos 
felelősséget a mezőgazdák nyakába akarják varrni, az mindenképpen 
aránytalan, és igazságtalannak tartjuk.  

További lehetőségek és veszélyek. A technológiai fejlődés. Sokan 
felteszik a kérdést, hogy amikor elérjük mondjuk a tízmilliárd embert, vagy 
akár most is a hét és fél milliárd embernek a minőségi élelmiszert elő tudjuk-e 
állítani, meg tudjuk-e ezt oldani, hiszen olyan mértékű környezetterhelést 
okozhat a mezőgazdaság. Megint csak egy gyors ábra, itt a sertéshús-, a 
marhahús-, a baromfi-, főleg a baromfiágazatnál is tudnék ilyen ábrákat 
kivetíteni, de itt a tehénlétszámról, tehát a tejtermelésről beszélek, a 
tejtermelő tehenek létszámáról és az átlaghozam alakulásáról. Egyre kevesebb 
tehénnel tudunk előállítani egyre nagyobb mennyiségű tejet. Néhány, 
mondjuk tíz-tizenöt évvel ezelőtt, amikor az egyetemen végeztem, akkor olyan 
6-7 ezer kilogramm volt az átlagos tejtermelése a jól termelő tejhasznú 
fajtáknak, ma ez 10 ezer kilogramm, ami egy teljesen mindennapi termelés, de 
Magyarországon is vannak már olyan tehenek, amelyek 20 ezer vagy a feletti 
kilogramm tejet termelnek, és van olyan tehén, amely egy nap alatt több mint 
100 kilogramm tejet tud előállítani vagy termelni; már a kalibráló készülékek, 
amelyek a tejtermelést mérik, sem tudják ezt mérni, tehát új készülékeket kell 
gyártani ehhez. Olyan mértékű tehát a fejlődés, hogy én azt hiszem, hogy ha itt 
a technológiai fejlődést és a vívmányokat alkalmazzuk, akkor igenis tudunk 
etetni tízmilliárd embert úgy, hogy minőségi élelmiszert tudnak kapni, és nem 
lesz az olyan környezetterhelő, ahogy azt sokan elmondják.  

Akkor jönnek a kényesebb kérdések, azok a szélsőséges kisebbségek, 
amelyek megfogalmaznak bizonyos rágalmakat az állattenyésztéssel 
kapcsolatban, ezek ilyen szekta jelleggel működnek. (Derültség.) Itt egy 
csoportosítás van, de sokféle csoportosítást lehetne felvetíteni például arra, 
hogy milyen típusú étrendet követnek emberek. Nincs semmi probléma, 
hogyha valaki ilyen étrendet követ, csak akkor van nekem ezzel bajom, amikor 
szakmaiatlan megfogalmazásokkal vádolnak meg állattenyésztőket azzal, hogy 
a Föld globális felmelegedéséért mi vagyunk a felelősek, és holnaptól kezdve 
senki ne egyen húst, mert akkor megmentjük a Földet.  

Nem akarom felolvasni, de látható, hogy a vegán mozgalmon is van 
még legalább kettő, és még ezeket is lehetne tovább sorolni, tehát nagyon sok 
ilyen típusú étrenddel találkozunk. Ezek közül egyébként amit viszont 
kiemelnék, és talán elgondolkodtató, az a flexitáriánus étrend, amikor egy 
kiegyensúlyozott, harmonikus étkezésre törekszenek az emberek – na, ezt 
mindenkinek javasolnám. Én sem azt mondom tehát, hogy 100-120 kiló húst 
együnk meg évente, hanem annyit, amennyi az ember fejlődéséhez szükséges, 
az azért nem ilyen mértékű, az a 60 kilogramm bőven elég lenne, és az 
kiegyensúlyozott legyen. Itt ül mellettem a halas kolléga, majd el fogja 
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mondani, hogy miért fontos, miért egészséges a halfogyasztás, de a többi 
húsféleségnél is el tudjuk ezeket mondani. Itt a kiegyensúlyozott és 
harmonikus étrendre hívnám fel a figyelmet.  

Szerintem a most látható ábrára nem lesz idő, mert most itt az órámra 
pillantok, és 16 perce beszélek, tehát két perc alatt kéne elhadarnom azt, hogy 
az EU-Mercosur megállapodás milyen veszélyeket rejt. Itt a méz, a baromfi és 
a marhahús kapcsán szoktuk ezeket a kimutatásokat nézegetni. Az első dián 
még csak azt mutatom be, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság a dél-
amerikai országok exportjában, és mennyire nem fontos az Európai Unió 
exportjában, egyszerűen 95 százalékban ipari jellegű termékeket visz Európa, 
az Európai Unió tagországai Dél-Amerikába, onnan meg 45 százalékban 
mezőgazdasági termék érkezik, tehát jóval kitettebb és nehezebb feladat 
nekünk, a mezőgazdaságnak megmagyarázni mondjuk az európai uniós 
tárgyalófeleknek, hogy ezt az 5 százalék mezőgazdasági termékarányt még 
jobban csökkentse a 95 százalék terhére – csak a realitás miatt.  

A méz- és a baromfihúsexportunkat érintheti talán a legjobban, ezen 
belül is, úgy gondolom, a mézet, hiszen 45 ezer tonna kedvezményes 
vámtételű méz érkezhet be – a magyar termelés vagy export 30 ezer tonna. De 
azért felhívnám a figyelmet a Mexikó-EU szabadkereskedelmi 
megállapodásra, amely előkészület alatt van, az szintén jelentős veszélyt 
hordoz magában, úgyhogy itt én azt hiszem, a megoldás az lehet, hogyha a 
méznél feltüntetik a származási helyet az üvegen, ami egyelőre esélytelennek 
tűnik, pedig ebben látom az egyetlen esélyt.  

A baromfihúsnál, úgy gondolom a mennyiségeket tekintve, hogy nem 
olyan horribilis mennyiség ez, hogy ez meg tudná borítani a piacot, viszont az 
igen, hogyha olyan állategészségügyi feltételeknek nem tesznek eleget, 
amelyeket az Európai Bizottság előír, és ezt nem tudjuk ellenőrizni, akkor 
gond lehet.  

Marhahús. A marhahúsnál is úgy látjuk, hogy közvetlenül nagy 
változás, nagyon nagy nyomás nem fog nehezedni Európára, de azért piaci 
zavarokat okozhat. 

Utolsó dia: húshasznútenyészbika-beállítás támogatása. Örömmel 
hallottam Steinmetz Ádámtól, hogy érdekli a marhahús, de látom, mögötte 
van Roland, a tanácsadó, és akkor már értem. Nagyon fontos, igen, a 
húsmarhaágazat továbbfejlesztése, és szerintem egy nagyon jelentős 
állománynövekedés volt, de a minőséget tekintve vannak még hiányosságok. 
Ez a támogatás, a tenyészbika-támogatás nagyon sikeresnek tűnik, 30 
százalékkal többen jelentkeztek rá, mint amennyi forrás van, tehát itt Zsoltra 
nézek, hogy majd mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a visszaosztás 
helyett esetleg egy keretbővítés legyen, mert elindulhat egy minőségi lépés a 
húsmarhaágazatban, hogyha ez sikerül, és több évre meghosszabbítják ezt a 
támogatási lehetőséget. 

Egy-két színes kép, ezek már csak képek, hogy azért a lóágazatról se 
feledkezzünk meg. A nóniuszok, úgy néz ki, megtalálták a helyüket a 
rendészeti felhasználásban külföldön is, Magyarországon is több helyen is, 
tehát csodálatos lovakat látunk a képen. Illetve Hölle Martinra hívnám fel a 
figyelmet, aki fiatal fogathajtóként most már négyszeres világbajnok. Sajnos 
nem magyar lovakat hajt, azért ennek annyira nem örülünk, de ezt egy 
lépésnek tekintjük afelé, hogy majd aztán később a magyar fajtákat is beveszi 
a fogatába. Illetve Szilvásváradon azért vannak lipicaiak, amelyek a 
csapatversenyben részt vettek. Úgyhogy ezúton is gratulálunk neki. 
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Köszönöm szépen a figyelmet, azt hiszem, egy perccel túlhaladtam az 
időt. Köszönöm. (Folyamatos zaj.) 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm először is a türelmet, hogy ilyen 

körülmények között kellett ez előadást megtartania. Arra fogok javaslatot 
tenni, hogy dr. Németh Istvánnak, a Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet elnökének a beszámolóját egy parlamenti bizottsági 
ülés önálló napirendi pontja keretében hallgassuk majd meg, amikor 
várhatóan októberben elkezdődik a parlamenti ülés, megnézünk egy napot. 
Nagyon kellemetlen érdemi dolgokról így beszélni. Nagyon szépen köszönöm 
Wagenhoffer Zsombornak, hogy megpróbálta túllicitálni a gyakorlatra készülő 
hangszereseket.  

Formálisan fel kell tennem azt a kérdést, hogy van-e kérdés, és legalább 
Wagenhoffer Zsomborhoz ha tudunk kérdést intézni kicsit erőltetett 
menetben, de ezt a témát azért zárjuk le itt, én erre teszek javaslatot. Tehát a 
bizottsági tagok közül van-e kérdező? (Jelzésre:) Bizottsági tagként Steinmetz 
Ádám jelentkezett, mást nem látok, majd Vadai Ágnes. Megadom a szót 
Steinmetz Ádámnak.  

Kérdések, hozzászólások 

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is 
nagy tisztelettel köszöntöm az igazgató urat, és köszönöm a gyors, ám ennek 
ellenére érthető előadást. Egy kis személyes dolgot röviden belevíve: másfél 
éve várom azt a pillanatot, hogy kérdéseket tudjak feltenni, hiszen hiába 
ostromlom Pócs János képviselő urat, képviselőtársamat, aki az 
Állattenyésztési albizottságnak az elnöke, ez idáig még nem sikerült 
állattenyésztési albizottsági ülést összehívnia, illetőleg az előző ciklusban sem 
– de lassú víz partot mos alapon bízom benne, hogy ez a közeljövőben 
megtörténik. De akkor már kihasználva az alkalmat nem meglepő módon a 
húsmarhaágazattal kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni.  

A húsmarha-külkereskedelmi indexünk negatív, és úgy gondolom, az 
igazgató úr is egyetért azzal, hogy a tenyészállat-növelést – erről egyébként 
szó is volt kiemelt módon az előadásban –, valamint és emellett a vágómarha-
feldolgozást növelni kell. Ebben a szövetség mit, milyen módon tud segíteni, 
hozzájárulni, hogy ez Magyarországon megtörténjen? Ez az alapja a 
versenyképességünknek is.  

A második kérdésem: a sertéshús és a halhús áfájának csökkentését 
követően egyetért-e azzal, hogy a rendkívül alacsony magyar 
marhahúsfogyasztásban az áfacsökkentés, az 5 százalékra csökkentés egy 
előremutató tényező lenne, és javasolja-e ön is a kormánynak azt, hogy ezt 
mihamarabb vezessék be?  

A harmadik kérdésem a marhahúsfogyasztás marketingjére vonatkozik. 
Ön is egyetért-e azzal, hogy ennek a formáját és a keretét indokolt kibővíteni, 
természetesen az áfacsökkentéssel párhuzamban, ami énszerintem már 
önmagában egy fogyasztásnövelést indukálna.  

A következő kérdésem, hogy a korábban, a tematikus napokon 
elhangzott ígéretekből mi valósult meg a húsmarhaágazattal kapcsolatban. 
Gondolok itt például az IBR-kérdésre.  

Végezetül a tenyésztőegyesületek ügyében kérdeznék. Tudjuk, hogy 
augusztustól új törvény lépett életbe, amelynek a megalkotásában, illetőleg a 
vitájában én magam is részt vettem. Már a bizottságban is, és a parlament 
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előtt is szóba került, hogy egy adott állatfajtánál miként alakul az, hogy immár 
több tenyésztőegyesület is lehet vagy vehet részt. Szóba került, hogy nyilván 
ahol több résztvevő, több szereplő van egy piaci versenyben, ott ez növeli a 
versenyt, és mindenkit a minőség irányába terel, ugyanakkor van egy olyan 
érvelés is, hogy a mennyiség a minőség rovására is mehet. Tudom, hogy nem 
telt el sok idő augusztus eleje óta, de mégis mik a tapasztalatok, és mik a 
jövőbeli elvárások ezzel kapcsolatban? Konkrétan és végezetül: a több 
tenyésztőegyesület segíti-e a tenyésztési minőség javulását, vagy éppen 
ellenkezőleg, hátráltatja ön szerint?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár az 

ügyvezető igazgató úr nagyon gyorsan (Dr. Wagenhoffer Zsombor: Elnézést!) 
és nagyon hangosan – és ez jó volt, mert itt a zenétől nem sok mindent 
lehetett hallani – nagyon érdekes dolgokat mondott, de az afrikai sertéspestis 
kapcsán azért szerintem ezt nem lehet ennyivel elintézni. Való igaz, hogy 
túlzásba se kell vinni, de szerintem az sem jó, ha megpróbáljuk elhallgatni, 
hogy egy ilyen probléma van Magyarországon, és erre vonatkozóan az 
Agrárminisztérium, ha jól tudom, a nyáron készített egy anyagot, amely aztán 
augusztusban kiszivárgott, és alapvetően azt lehetett érzékelni, hogy ez az 
anyag arról beszélt, hogy Belgium példáját kellene követni, és le kellene ölni 
minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat 
egészére, illetve az exportra nézve – szóval ez volt az egyik javaslat, és még 
nyilván sok más javaslat volt, és kommunikáció is volt benne –, de a valós 
lépéseket akadályozza az, hogy jelen pillanatban önkormányzati választás előtt 
vagyunk, és némi izgalom van azért, hogy nehogy ezzel vidéki szavazóbázist 
lehessen veszíteni.  

Én, őszintén, nem tudom megítélni ennek a veszélyét, szerintem az itt 
ülők egy jelentős része nem tudja megítélni a veszélyt. A Nébih honlapján 
utoljára, ha jól láttam, augusztus 29-én frissült a fertőzött területek száma, 
akkor lehetséges, hogy azóta nem terjedt tovább a fertőzés, ez egy jó hír. De én 
a következőt szeretném mondani önöknek is meg a minisztérium 
képviselőinek is: ideiglenesen, átmenetileg elveszíteni pár választót az én 
szememben jobb, mint hosszú távra vagy örökre elveszíteni választókat azért, 
mert kiderül, hogy nem tájékoztatják az állampolgárokat arról, hogy jár-e ez a 
fogyasztásra veszéllyel, vagy esetleg olyan termék kerül be, amely fertőzött. 
Tehát én ebben a Magyar Állattenyésztők Szövetségétől és a minisztériumtól 
is igenis felelős magatartást várok, várnék el a választók irányába, hiszen ezt 
mi nem tudjuk megítélni. Az utolsó dolog, amit ezzel kapcsolatosan 
politikailag hallottunk, az az, hogy ez egy eldobott szendvics miatt történt. 
Nem tudom, hogy így volt-e, hogy eldobták a szendvicset, és ezért lett afrikai 
sertéspestis, de ez most egy probléma. Ráadásul nyilván készülni kell, és 
gondolom, hogy önöknek is és a minisztériumnak is van terve arra, hogy mi 
van akkor, hogyha egy nagyobb beavatkozást kell végrehajtani a 
sertéstartóknál, szóval az akkor többletköltséget fog okozni.  

A következő dolog, amit szeretnék kérdezni, nem szorosan a hús, 
hanem a tej, az importtej ügye. Ez nyilván a Tej Terméktanácshoz tartozik 
jobban, de, gondolom, foglalkoznak valamennyit ezzel a kérdéssel is, hogy mit 
lehetne annak érdekében tenni, hogy az import tejet és tejtermékeket egy 
kicsit vissza lehessen szorítani.  
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Volt egy slide – amelyen gyorsan átugrott, mert sietett –, amely a 
csirkére vonatkozott, ahol azt írta a Mercosur-EU megállapodás alapján, hogy 
alapvetően nem a brazil csirke okozza a gondot, hanem az ukrán, az 
Ukrajnából jövő csirke. Hát, ez picikét aggasztóbb, mert az picikét közelebb 
van Magyarországhoz, mondjuk Kelet-Magyarországhoz. Mit értett, mit 
értettek ez alatt, hogy ez problémát okoz? Mennyiségben, minőségben, 
betegségben, nem tudom én, három fejük van, vagy akármi? Tehát ezeket 
azért jó lenne tudni, hogy amikor ilyen mondatot kiírnak, hogy ez okoz 
problémát, ez pontosan mit jelent. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs Jánosnak adok még szót, ő is szólásra 

jelentkezett.  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az első 

gondolatom, mivel hamarosan nekem is el kell mennem, hogy szeretném 
megköszönni az elnök úrnak és az államtitkároknak a mai rendezvényt. 
Szerintem nagyon tanulságos és nagyon fontos mindannyiunk számára, olyan 
információk birtokába kerültünk mi magunk is, amelyek, úgy gondoljuk, 
nagyon fontosak, főleg hogy ezeket az információkat továbbvigyük.  

Van néhány információ, amelyet nem szabad továbbvinnünk, és ebben 
elkerülhetetlennek tartottam a megszólalás lehetőségét, amikor Vadai 
Ágnesnek az állandó rémhír- és pánikkeltő hozzászólására szeretnék reagálni. 
Nem tudom, hogy a sertéspestist az ő megfontolásából vagy valami saját 
szemléletéből kiindulva az önkormányzati választással miért hozza 
összefüggésbe. Abból a szempontból személyesen érintettje vagyok, hogy a 
Jászságban is jelen van a sertéspestis, és a Nébih munkatársai, a főigazgatótól 
az államtitkárig mindenki megtette a legszigorúbb intézkedéseket, ahol ki 
kellett vágatni, ott kivágatta, teljesen függetlenül az önkormányzati 
választástól. Rémhírterjesztésben meg ilyen összeesküvés-elméletben tehát 
szerintem messzire ment Vadai Ágnes képviselőtársam, és én azt szeretném 
kérni, hogy az ilyenektől azért tartózkodjunk, mert szerintem a kormánynak 
az emberi élet és az emberi egészség az önkormányzati választástól teljesen 
független (Dr. Vadai Ágnes: Értő hallgatás, képviselő úr, értő hallgatás!), 
bár a képviselő asszonytól megszoktuk, hogy csak rémhírterjesztésben jó, és 
itt az előző hozzászólására is szeretnék utalni, amikor az EU-s pénzek 
lenyúlásáról beszélt, hogy akkor ezt Gyurcsánynéval vagy az Altusszal 
megbeszélte-e, mert valószínű, hogy ott kellett volna kezdeni, amikor itt EU-s 
pénzek lenyúlásáról szól. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) 

Kedves Elnök Úr! Elsősorban arra szerettem volna felhívni a figyelmet, 
hogy semmilyen összefüggés nincs a sertéspestis-fertőzés, az azzal kapcsolatos 
intézkedések és az önkormányzati választás között, ennek személyes 
érintettjeként szerettem volna ezt elmondani. Köszönöm. (Dr. Vadai Ágnes 
közbeszól.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most jelzem, hogy nem szeretném, hogy 

politikai vita alakuljon ki, ezért ha ez netán egy ilyen útra terelődne, akkor 
tárgyra térést fogok kérni a felszólalótól, ezt gyors egymásutánban kétszer 
fogom megtenni, és harmadszorra megvonom tőle a szót.  

Nem vagyok egy nagy infektológus, de én úgy tudom, hogy jelen 
pillanatig a tudósok azt állítják, hogy önmagában a sertéspestis – az afrikai 
sertéspestisről beszélek – az emberi életre nem veszélyes, ha jól tudom (Dr. 
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Wagenhoffer Zsombor bólogat. – Farkas Sándor: Így van!), de ezt azért 
valaki mondja meg, mert én ezt találtam egy kicsit erősnek Vadai Ágnestől, és 
ez nem politika, ez egy szakmai kérdés az én szememben, hogy legalább a 
Mezőgazdasági bizottság ülésén tisztázzuk ezt, hogy kinek milyen 
információja van erről. Az állatokra borzasztó veszélyes, azért kellett ezeket a 
rendkívüli intézkedéseket elrendelni, de én úgy tudom, hogy az emberéletre ez 
egyelőre nem veszélyes, tehát szavazópolgárt vagy állampolgárt emiatt nem 
fogunk elveszteni, bármilyen intézkedési hiányosság merülne is fel – bár én 
ilyet nem látok, sőt azt látom, konzultálva erről, amikor néhány hónappal 
ezelőtt Romániában voltunk kinn, mikor az EU soros elnökségét még 
Románia töltötte be, ott Magyar Zoltánnal azért arról tájékoztattak bennünket 
a nagykövetségünk és szakmai munkatársaik, hogy na, ott van baj igazán, 
tehát fel sem tudjuk fogni, hogy micsoda drámai helyzet van Romániában, és 
ahhoz képest milyen kezdetleges eszközökkel próbálták meg a fertőzést 
megfogni. Ennek lett sajnos súlyos következménye a határon való átszivárgás. 
Most mindegy, hogy tréfálkozunk, hogy eldobott szendvics vagy egy 
vaddisznó, egyértelmű, hogy nyomon követhetően a keleti országrészből jön, 
Ukrajna és Románia felől, ez tény, a többi pedig a hatóság dolga, hogy ezekkel 
a tényekkel hogyan birkózik meg.  

Megadom a szót Wagenhoffer Zsombornak.  

Dr. Wagenhoffer Zsombor válaszai 

DR. WAGENHOFFER ZSOMBOR, a Magyar Állattenyésztők 
Szövetsége ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen, elnök úr. Steinmetz 
Ádám kérdezte, hogy a tenyészállat- és a vágómarha-előállítást hogyan lehet 
még fokozni – majd egyébként, ha lehet, odaadnám a diákat, amit itt 
elhadartam, mert azokon a diákon rajta vannak ezek a dolgok, csak tényleg 
nagyon gyorsan mentem és gyorsan kapkodtam, ezért elnézést kérek. (Pócs 
János távozik az ülésről.) Tehát azt a lehetőséget kérném, hogy a bizottsági 
tagok megkaphassák az előadásomat, és akkor abból kiderül, hogy az a de 
minimis támogatás, amit mi kezdeményeztünk – és ezúttal is köszönjük, hogy 
sikerült ezt megvalósítani –, pont ezt szolgálja. Itt pont az a lényeg, hogy ha 
minőségi bikát használ valaki, akkor egyrészt a tenyészállatpiacon az egyfajta 
jobb árat fog generálni, nem mondhatja azt a gazda, hogy nagyon drága a 
bika, ezért nem vásárol újabb bikákat, és nem újítja meg a bikaparkját, és 
aztán majd ennek lenne egy következő lépése, amit szeretnénk elérni, hogy a 
nőivarú tenyészállat beállításánál is ki lehessen dolgozni egy ilyen támogatási 
konstrukciót, mert ha ez a kettő együtt működne, akkor igazából tényleg azt 
mondanám, hogy Magyarországon most már a húsmarhaágazat is 
világszínvonalat tudna képviselni a minőséget tekintve.  

A vágómarhánál is leírtam, csak biztos gyorsan kapkodtam a diákat, 
hogy valóban jogos a kérdés, a következő lépés az, amit már egyébként a 
Hubertus Bt. meg is valósított, hogy előállítja a borjút, meghizlalja, és aztán a 
terméket feldolgozza, és azt értékesíti. Erre még nagyon kevés példa van 
Magyarországon, azt szeretnénk, hogyha valahogy efelé tudnánk terelni a 
gazdákat, ami azért nem egy egyszerű mutatvány, mert most már lassan húsz 
éve mondjuk azt, hogy a választottborjú-előállítástól tovább kéne lépni, de 
ehhez a támogatási rendszer átalakítása is kell. Most lesz egy új támogatási 
ciklus, most indul el, jobb esetben 2022-ben, de lehet, hogy még akkor sem, 
de leghamarabb akkor lehet majd erre reagálni. Itt már tárgyalunk a 
döntéshozókkal, fogadókészség van, tehát onnan gondolom, hogy ennek reális 
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esélye van. Mi biztos meg fogunk mindent tenni, hogy Magyarországon a 
hizlalókapacitások növekedjenek, és ne választott borjúként hagyják el az 
országot, hanem feldolgozott termék formájában, illetve hogy a magyarok 
asztalára minél több marhahús kerüljön.  

Ez nehéz ügy egyébként, mert az egész marhahúsfogyasztás a fejlett 
világban – bár hogy mi a fejlett világ, azon megint el lehetne vitatkozni, hogy 
csak mi magunkat kikiáltjuk annak, tehát a gazdag világban, akkor így 
mondom –, a gazdag világban az a tendencia tapasztalható, hogy a 
marhahúsfogyasztás inkább csökken, mint növekszik, függetlenül attól, hogy 
van-e áfa rajta, vagy nincs. Itt tehát egy nagyon nehéz tendencia van, amit 
meg kéne fordítani.  

Az áfakérdésnél azt látjuk, hogy ezt a kiskereskedelem lenyeli, tehát 
nagyon nehéz kijelenteni azt, hogy ha most csökkentjük a marhahús áfáját, 
akkor a fogyasztás növekedni fog. Viszont – és szerintem nyílt kapukat dönget 
a képviselő úr, illetve most feldobta a labdát Ondré Péter, hogy akkor várja a 
szakma megkeresését – akkor meg fogjuk keresni az AMC-t, és javaslunk egy 
marhahús-promóciós programot; nekem ez szívügyem amúgy is, hiszen az 
egész húsmarhaágazattal foglalkozom most már lassan harminc éve, tehát 
nem fogunk tovább várni. Eddig is mondtuk egyébként, de akkor ezen ne 
múljon, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket, hogy Magyarországon tényleg 
a sertés, a tej, a méz, a bor mellé marketingprogramban felsorakozhasson a 
marhahús is, mert a sertéshús-promóciós program is sokat segített azért. (Dr. 
Vadai Ágnes: Ukrajnai csirke!) 

A tematikus napokon mi valósult meg? Itt ez a de minimis támogatás 
konkrétan, például ez megvalósult, illetve tenyésztőszervezetek, igen, tudom 
már, tenyésztőszervezetek, sok vagy kevés. Ezt is bemutattam, hogy ez 
valóban egy veszély és egy lehetőség is egyben. Ha valaki, akkor én igencsak 
tudom azt, hogy többek között mondjuk a brit fajtáknál, az Angus vagy a 
Hereford fajtánál micsoda kálvárián mentek át a tenyésztők az elmúlt négy-öt 
évben amiatt, hogy volt egy tenyésztőszervezet, nem lehetett több, és azzal 
nem voltak megelégedve; most meg van kettő, most meg az a baj, hogy miért 
van kettő. Én azt mondom, hogy itt le fog ez tisztulni, lehet, hogy hamarabb, 
mint néhány év, és csak azok a tenyésztőszervezetek lesznek életképesek, 
amelyek jól dolgoznak. Úgy gondolom, ezt a kormányzat is belátta.  

Azért mondtam, hogy az Állattenyésztők Szövetségének vagy annak a 
közösségnek vagy annak a közösséget összefogó ernyőszervezetnek kellene 
jogköröket adni, hogy ebben kicsit jobban össze tudja fogni a gazdákat, vagy 
legyenek jogkörei, hogy a gazdákat össze tudja fogni. Itt gondolok például 
arra, hogy van Magyarországon hét-nyolc húsmarhatenyésztő-egyesület, 
ugyanakkor pedig a húsmarhák létszáma nem indokol ennyi egyesületet ennyi 
irodával, ennyi adminisztrációval, a s többi. Tehát lehetne itt jobban 
összefogni, és egységesen végezni bizonyos feladatokat, akkor még 
versenyképesebbek lehetnénk. Úgyhogy mi ezt szeretnénk elérni, ezért 
dolgozunk, és ez nem lesz könnyű, az biztos, mert lesznek olyanok, akik 
továbbra is szeretnének olyan munkakörökben maradni, amelyeket azért 
eddig nem biztos hogy jól láttak el. De itt szerintem elsősorban a 
tenyésztőknek kell egy kicsit határozottabban a közösség… Ugye, a 
demokrácia elvei működnek, itt közgyűlések vannak, a közgyűlésen fel kell 
szólalni, el kell menni a közgyűlésre. Ha nem megyünk el a közgyűlésre, nem 
szólalunk fel, és nem kezdünk el egy belső megtisztulást, akkor ezt itt nem 
lehet a kormányzatra bízni, hogy majd akkor ő odacsap, és rendet tesz, nem 
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tudunk vagy nem lehet egy olyan közösségben rendet tenni, ahol passzívak a 
tagok, tehát itt kell aktivizálni a közösséget, de ez a mi feladatunk is, azt 
hiszem.  

Vadai Ágnes elmondta az ASP-ről, hogy ez tényleg egy nagyon komoly 
ügy, én is azt gondolom, pont ezért vetítettem fel, és azért is írtam itt, hogy 
higgadtságra szólítok fel mindenkit, magunkat is, hogy ezt szakszerűen, 
szakmailag megalapozottan kezeljük. A tudomány mai állása szerint nem 
veszélyes a sertéspestis az emberre, talán nem is volt itt erre utalás, legalábbis 
én nem így értettem az utalást, hanem inkább úgy, hogy azok a gazdák, akiket 
ez érint, akkor olyan anyagi helyzetbe kerülhetnek, ami esetleg őket 
ellehetetleníti.  

Erre szoktunk, vagy legalábbis már egy roadshow-t szerveztünk Bognár 
Lajossal, és a jövő héten, illetve holnap itt, az OMÉK területén, a jövő héten 
hétfőn pedig Nádudvaron lesz egy olyan gazdafórum sertéstartóknak 
megszervezve, ahol ez lesz a fő téma. Érzékeltük azt, hogy a gazdák között – 
annak ellenére, hogy nagyon sok helyen tájékoztatjuk őket, mondjuk nekik, 
hogy miről van szó – még mindig sokan vannak, akik ezt nem vették elég 
komolyan, vagy nem hallották. Én is azt mondom tehát, hogy a mi 
felelősségünk az, hogy tájékoztassuk őket, beszéljünk róla minél több helyen, 
hogy tudják azt, hogy tényleg mit jelent ez a betegség, hogy lehet ellene 
védekezni, és akkor sikerül megőrizni azt, amiről egyébként én is úgy 
gondolom, hogy az egy hőstett, hogy Magyarországon ennyi ideig még mindig 
nem fertőződött meg a házisertés-állomány, mert azért harapófogóban 
vagyunk, most már Szerbia, Románia, Szlovákia, Lengyelország, a balti 
államok, Kínában látjuk, hogy milyen iszonyatos károkat okozott, de ott 
Laosz, Mianmar és Észak-Korea, s a többi, sorolhatnám, tehát óriási károkat 
okoz ez a betegség. Az, hogy mi még itt tartunk, az egy nagy eredmény, de 
tényleg nagyon nagy felelősség az, hogy ezt meg is őrizzük. Köszönöm. (Dr. 
Vadai Ágnes: Ukrajnai csirke!) 

Elnézést, csirke, Ukrajna, igen! Valóban, ahogy látható volt, a 
mennyiséget tekintve Ukrajnából az Európai Unióba megy, és itt most nem 
Magyarországról van szó, mert nem Magyarországra érkezik az ukrán csirke, 
hanem Lengyelországon keresztül Németország a fő célpont, hiszen az a 
legnagyobb vásárló, de itt az árakkal, a minőséggel van gond, tehát azoknak az 
előírásoknak, amelyeket egy európai gazda betart, állatvédelmi, 
környezetvédelmi előírásoknak vagy állategészségügyi előírásoknak a 
betartása Ukrajnában nem ellenőrizhető. Ugyanakkor a csirkehús 
mennyisége, az a mennyiség, ami beérkezik Ukrajnából, az már a piacra 
hatással lehet, és az nem 180 ezer tonna, hanem ennél több. Erről szoktunk 
sokszor megfeledkezni tehát, amikor csak a leendő Mercosur-megállapodásról 
beszélünk, amelyet egyébként még nem is ratifikáltak, illetve öt év alatt fogják 
bevezetni fokozatosan. Ami tehát most nagyobb probléma, az az, hogy az 
Ukrajnából érkező baromfihúst Lengyelországon vagy Szlovákián keresztül – 
mindegy, hogy milyen cégeket, vegyesvállalatokat hoznak létre – adják el, az 
ukrán baromfihúst szlovák vagy lengyel baromfihúsként. Ez nagyobb gondot 
okoz jelenleg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A titkárság közben arról tájékoztatott, hogy 

ez a nagy zene itt megszűnik, vagyis most már nem is hallható, ezen a háttéren 
tovább fogunk dolgozni. Mivel most lezárom az ötödik napirendi pontot, és 
nagyon köszönöm Wagenhoffer Zsombornak a beszámolóját, meg fogom 
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kérdezni dr. Németh Istvánt, hogy ezen körülmények között vállalja-e az 
előadása megtartását, vagy – ahogy felajánlottam – önálló napirendi pontként 
a bizottság rendes ülésén a Parlamentben vagy a Képviselői Irodaházban 
tenné ezt meg.  

 
DR. NÉMETH ISTVÁN, a Magyar Akvakultúra és Halászati 

Szakmaközi Szervezet elnöke: Elnök úr, köszönöm szépen. Én azt gondolom, 
hogy a magyar halászat jelentőségére való tekintettel az utóbbival élnék. 
Köszönöm szépen a türelmüket.  

 
ELNÖK: Rendben. Akkor mi köszönjük azt a türelmet, amivel ön itt 

végighallgatta a társszervek beszámolóját, és majd az ön által tartandó 
előadásra a társszervek vezetőit ugyanígy szintén meg fogjuk hívni. Ennek a 
napját nem tudjuk, a parlament ülésezési rendjét még nem ismerjük a 
hátralévő két és fél hónap tekintetében, de ahogy erről információt kapunk, 
akkor be fogjuk osztani a Mezőgazdasági bizottság fő ülésének önálló 
napirendi pontja keretében az ön előadásának a meghallgatását.  

 
DR. NÉMETH ISTVÁN, a Magyar Akvakultúra és Halászati 

Szakmaközi Szervezet elnöke: Köszönöm szépen, örömmel adok tájékoztatást 
a bizottság tagjainak.  

Egyebek 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. 
Akkor az egyebek tekintetében nekem nincs különösebb 

megjegyezésem. Hogyha bárkinek van itt – ezt formailag meg szoktam tenni –
, jelezze! (Jelzésre:) Steinmetz Ádámnak formailag mindig szokott is lenni. 
Megadom a szót. 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. A szokásos 

igazából, amit minden egyes egyebekben elmondok, hogy abbéli reményemet 
fejezem ki, hogy az Állattenyésztési albizottság aktívabb lesz a jövőben – ezt 
nem lesz nehéz megvalósítani szerintem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha az egyebekben nincs további bejelentés 

(Senki nem jelentkezik.), akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Még egyszer köszönöm mindazoknak, akik elfáradtak ide, akik itt 
voltak, annak a stábnak a munkáját, amely a szervezésben részt vett, és az 
ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 00 perc)  

 

 

Font Sándor  
a bizottság elnöke 
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