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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik - ha másként nem is, 
de a technika segítségével - bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm a jelenlévőket is, 
akik az egyes napirendi pontokhoz már megérkeztek. A napirendtervezetet 
képviselőtársaim időben megkapták a szokásos módon. Kérdezem, hogy a 
napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor erről szavazunk. Ki az, aki az így javasolt napirendet elfogadja? Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség. Ezek szerint fogunk haladni.  

Képviselőtársaimnak jeleztem, hogy a relatíve korai bizottsági ülést azért 
kezdeményeztem, mert megkezdjük a zárszámadás és a családi gazdaságokról szóló 
törvényjavaslatok részletes vitáját, de - ahogy azt minden bizonnyal mindannyian 
tudják - 10 órától dr. Nagy István agrárminiszter úr éves meghallgatása fog elkezdődni. 
Ha addig nem végzünk a részletes vitákkal, akkor ott felfüggesztem az éppen aktuálisan 
tárgyalt napirendi pontot, Nagy István miniszter úr meghallgatásával fogjuk folytatni 
mindaddig, amíg be nem fejeződik a 3. napirendi pont tárgyalása, és utána 
visszatérünk a félbehagyott napirendi pontra.  

Szeretném jelezni, hogy a miniszter úr - ezt majd bizonyára ő is jelzi - a 
Fenntartható fejlődés bizottságának ülésére megy a délutáni órákban, ennek 
megfelelően, mivel nem tudjuk, hogy a vita és a meghallgatása meddig fog húzódni, 
jelezni fogom, hogy milyen időkorlát léphet esetleg elénk, hogy a miniszter úr a másik 
meghallgatáson való részvételét is teljesíteni tudja, de megfelelően nagy időkeret áll a 
rendelkezésünkre a mostani tervezet szerint.  

Bizottságunk a helyettesítésekkel együtt határozatképes. 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló, T/13098. számon 
benyújtott törvényjavaslat - népszerűbb nevén a zárszámadási törvényjavaslat - 
részletes vitájára. A bizottság részletes vita során megfogalmazott és az ülésen 
elhangzott véleményét majd a jelentés tartalmazza, míg az ülésen szóban is ismertetett 
kisebbségi véleményt függelékként kell csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez. A 
kisebbségi véleményeket az előzetesen kiküldött formanyomtatványon, aláírva, 
legkésőbb a bizottsági ülést követően haladéktalanul kérjük leadni a bizottság 
titkárságára. A kisebbségi vélemény leadásához szükséges a jelentésről szóló 
szavazásban való részvétel. A bizottsági és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely részről elhangzottak. A tárgyaló 
bizottság véleményét és a megfogalmazott kisebbségi véleményeket a plenáris ülésen 
folytatott vitában a Költségvetési bizottság által állított előadók ismertetik majd. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelyben a házszabályi rendelkezések 
44. §-a (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint vizsgáljuk meg, hogy a benyújtott 
törvényjavaslat megfelel-e az imént említett házszabályi bekezdésnek. Köszöntöm a 
kormány képviseletében megjelenteket! Kérdezem, hogy kívánnak-e nyilatkozni ezen 
vitaszakasz első részében. (Bécsi József bólint.) Igen, kívánnak nyilatkozni. Megadom 
a szót Bécsi József főosztályvezető úrnak. 
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BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. El szeretném mondani, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtását a 
fegyelmezett költségvetési politika mellett a stabil államháztartás és az előrejelzésekkel 
összhangban lévő makrogazdasági folyamatok jellemezték. A kormány 2019-ben is 
folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett céljai végrehajtását, különösen a 
költségvetési hiány alacsony szinten tartását, az államadósság csökkentését, az ország 
versenyképességének javítását, a foglalkoztatás növelését és az ország növekedési 
potenciáljának emelését.  

A 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról 
benyújtott törvényjavaslat a kormány véleménye szerint megfelel az Alaptörvény 
36. cikkéből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, ezért 
kérjük szépen az elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szeretném ismertetni a többségi véleményt, és amíg ezt megteszem, addig az 

ülés vezetését Czerván György alelnök úrnak adom át.  
 

(Az ülés vezetését Czerván György, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, és egyben megadom a szót 

Font elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. A részletes vita 

során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
A 2019-es év gazdasági szempontból kiemelkedő esztendő volt. A kormány 

folytatta a költségvetési hiány alacsony szinten tartását, az államadósság csökkentését 
és a foglalkoztatottság növelését célzó intézkedések sorát. A GDP 4,6 százalékkal nőtt. 
A növekedés fő hajtóerejét a beruházások adták. Minden fontos szektor hozzá tudott 
tenni a bővüléshez. 

2019-ben a mezőgazdaság is kedvező évet zárt, emelkedett az összesített 
kibocsájtás, tavaly meghaladta a 2700 milliárd forintos szintet. Javult a 
jövedelmezőség, bővültek a beruházások és kifejezetten magas értéket ért el a nettó 
export. A nemzetgazdaság 2019-es teljesítményének egészéhez mérve a mezőgazdaság 
részaránya még a javuló teljesítmény ellenére is csökkent a korábbi évekhez képest, 
köszönhetően annak, hogy nagyon nagy volt az egyéb szektor növekedése. Tavaly más 
ágazatok ugyan nagyobb ütemű növekedést produkáltak, de a mezőgazdasági ágazat 
utóbbi évekre jellemző stabilitása 2019-ben is nagymértékben hozzájárult a 
nemzetgazdaság jó teljesítményéhez. 

A növénytermesztés területén vegyes az összkép, mivel egyes - főleg szántóföldi 
- kultúrák kifejezetten jó eredményt hoztak. Ilyen volt például a kukorica, az árpa, a 
zab és a búza. A napraforgó és a repce betakarított mennyisége viszont csökkent, 
csakúgy, mint a legfontosabb zöldség- és gyümölcsfajtáké, ami elsősorban az időjárási 
körülményekre vezethető vissza. Mindezt összegezve az eredmények mégis az ágazat 
növekedését mutatják.  

Az állattenyésztés minden fontosabb ágazatban növekedést tudott felmutatni. A 
legnagyobb bővülés a szarvasmarha-ágazatban volt megfigyelhető, ami az 
exporteredményekben is megmutatkozott.  
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Az élelmiszeriparban 2019-ben is nőtt a termelési érték. Ez a pozitív tendencia 
már évek óta tapasztalható.  

A már említett, kiemelkedő agrárexport 2019-ben megközelítette a 9,4 milliárd 
eurót, ezzel minden idők legmagasabb értékét elérve. A kivitel értéke 8,2 százalékkal 
haladta meg a 2018-as eredményt. A teljes nemzetgazdaság külkereskedelmi többletét 
64 százalékban az agrárexport adta. Jó látni, hogy a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre milyen nagy mértékben járul 
hozzá a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez. 

Ezek az eredmények igazolják, hogy a kormány alapvetően jó úton jár; megfelelő 
az a stratégia, amely mentén a mezőgazdaság fejlesztése megvalósul. Rengeteg kihívás 
van még előttünk ezen a téren, és attól sem lehet eltekinteni, hogy az agrárium más 
szektorokkal összehasonlítva sokkal több tényező befolyásának van kitéve, de 
egyértelműen látszik, hogy egy stabil és egyre jobban működő ágazati szerkezet alakul 
ki. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését visszaadom az elnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a vitának ebben a szakaszában 

hozzá szeretne-e még valaki szólni. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen, nem látok 
ilyet. Akkor szavazunk, mégpedig arról, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
törvényjavaslat a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, az abban szereplő 
követelményeknek megfelel. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú, képviselőtársaim mindegyike igennel szavazott.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, egyben jelzem, hogy a 
törvényjavaslathoz módosító javaslat nem került benyújtásra, és nem tudunk olyanról, 
hogy bizottsági módosító javaslatra kezdeményezés történt volna. De azért a 
formalitások miatt megkérdezem, hogy a második szakaszhoz hozzá kíván-e valaki 
szólni. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor javaslom, hogy a részletes vita 
ezen második szakaszát zárjuk le. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez többség.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést a formalitásnak megfelelően 
nyújtsuk be a parlamenthez. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja, hogy az itt az első és 
a második vitaszakaszban elhangzottakról szóló jelentést a megfelelő módon nyújtsuk 
be a parlamenthez. Aki ezzel egyetért, az szintén kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ez többség.  

Nem látok olyan szavazási kötelezettséget, amely még ehhez az 1. napirendi 
ponthoz tartozik.  

Csárdi Antal kér szót. Megadom a szót a képviselő úrnak. 
 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Elnézést, nem tudtam 

pontosan, hogy mikor is mondjam el azt a gondolatsort, amelyet a zárszámadási 
törvényjavaslat tárgyalása során, azt gondolom, fontos elmondani, mert valóban azt 
tapasztalhattuk, hogy a 2019-es egy jó év volt pénzügyi szempontból, de azt is tudjuk, 
hogy ez egy jó ideig az utolsó ilyen típusú év, a kormány mégsem tartalékolt és nem 
költött olyan fontos dolgokra, amelyek a társadalom és a gazdaság alapjait erősítették 
volna meg. Nem jutott rendes béremelésre 2019-ben sem az egészségügyben, sem az 
oktatásban, és rendkívül nehéz helyzetben hagyta a szociális szférát is. Nem jutott az 
erőforrásainkat kímélő mezőgazdasági fejlesztésekre, és azt látjuk, hogy nem jutott, sőt 
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csökkent a finanszírozása a környezetvédelemnek, ami, azt gondolom, hogy 
mindannyiunk szerint elfogadhatatlan kell hogy legyen, hiszen ez alapja a jól működő 
mezőgazdaságnak.  

Pedig megtehette volna a kormány, hogy ne így járjon el, tömérdek olyan 
módosító javaslatot nyújtottunk be mi, az LMP, illetve általában az ellenzék is, amelyek 
előrébb vihették volna a 2019. évi teljesítményünket, és azt gondolom, hogy egyszerűen 
döbbenetes, különösen a 2020-ban történtek fényében, hogy egyetlenegy olyan 
módosítót sem fogadott el a kormánypárt, amely például az orvosok béremelésére, 
például az egészségügyi dolgozók béremelésére vonatkozik, így ez elcsúszott 2020-ra, 
és az már egy másik törvénynek lesz a tartalma, hogy az egészségügyi dolgozók 
béremelésének a mértéke mennyire kielégítő.  

Az agráriumban is jelentős elmaradások vannak a környezetvédelem területén. 
Úgy látszik, a kormány még mindig nem veszi komolyan a környezetvédelem és a 
fenntartható mezőgazdaság jelentőségét. Egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat az 
intő jeleket, amiket a klímaváltozás intéz az emberiség felé. Súlyos hiba az, hogy a 
kormány nem kezeli megfelelően ezt a kezdődő válságot, és ez meglátszik a 
költségvetésen is. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a környezetvédelemre fordított 
források talán az egyetlen olyan összeg, amely számszerűen is csökkent, úgy, hogy 
egyébként a bevételek és a kiadások is 10 százalékos növekményt tudtak felmutatni.  

Sok olyan, környezetvédelmi szempontból fontos kiadás maradt el, ami 
szükséges lenne a fenntartható mezőgazdaság létrehozásához. A kormánynak jóval 
nagyobb hangsúlyt kéne fektetnie a mezőgazdaság fenntarthatóvá tételére, főleg, hogy 
- ahogy a Covid-járványban most kiderült - egy fontos stratégiai iparágról van szó. 
Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kistermelők helyzetének javítására, a rövid 
ellátási láncok támogatására és minden olyan lépésre, amely a vidéki gazdák és 
gazdaság helyzetét javítja. 

Ha helytelenül gazdálkodunk a juttatásokkal, nem megfelelő gazdasági 
rendszert építünk ki, nem állítjuk sok lábra a mezőgazdaságot, akkor nem lesz 
válságálló. Márpedig Magyarországnak stratégiai célja kellene hogy legyen, hogy a 
mezőgazdaság válságálló maradjon, mert azt gondolom, hogy mindannyian megisszuk 
a levét, hogyha egy válság elsöpri a termelékenységet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első vitaszakaszban lett volna lehetőség ennek a 

gondolatnak az elmondására, én ezt nem akartam itt félbeszakítani. Természetesen 
csatoljuk, és az írásos jegyzőkönyv tartalmazni fogja az LMP részéről való hozzászólást.  

Most akkor formálisan még egyszer kísérletet teszek arra - miután itt nem kell 
többségi és kisebbségi véleményt formálókat állítanunk, hiszen azt a Költségvetési 
bizottság fogja majd ellátni, függetlenül attól, hogy itt kialakult vagy nem alakult vita, 
hogy volt-e ellenfelszólaló a zárszámadáshoz, vagy nem -, miután itt már a vita azon 
szakaszában vagyunk, amikor a részletes vita lezárásra kerül, de az ezzel a felszólalással 
újra megnyitásra került, ezért újra javaslatot teszek a részletes vita lezárásra, és 
kérdezem, hogy ki az, aki a részletes vita második szakaszának a lezárásával egyetért. 
Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség.  

Mivel az előbb említettem, hogy itt már további formai kötelezettségünk 
nincsen, ezért egyben lezárom az 1. napirendi pontot. Köszönöm szépen a kormány 
képviseletét ennek a napirendi pontnak a tárgyalásán. (Bécsi József távozik az 
ülésteremből.)  
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A családi gazdaságokról szóló T/13261. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely a családi gazdaságokról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája lesz. A törvényjavaslat a T/13261. számon került 
benyújtásra. (Dr. Andréka Tamás elfoglalja az előadó számára fenntartott széket.) 
Köszöntöm Andréka Tamás főosztályvezető urat, aki a tárca vagy a kormány 
képviseletét látja el? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárcáét. 
 
ELNÖK: A tárca képviseletét látja el.  
Megnyitom az első vitaszakaszt, amelyben szintén a házszabályi rendelkezések 

44. § (1) bekezdésének való megfelelést vizsgáljuk. Kérdezem, hogy ebben az első 
vitaszakaszban valaki hozzá szeretne-e szólni a tárca vagy a képviselők részéről. (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs ilyen hozzászóló. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. 
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott törvényjavaslat megfelel az 
idézett házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség. 

Megnyitom a második vitaszakaszt, amelyben a képviselők által benyújtott 
módosító indítványokról döntünk - gondolom, Csárdi Antal itt majd esetleg ellátja a 
sok-sok indítványt tevő Schmuck Erzsébet képviseletét is. Mint hallottuk, a 
főosztályvezető úr a tárca álláspontját képviseli. A háttéranyag sorrendisége szerint 
fogunk haladni.  

Az 1. sorszámú indítvány benyújtója Schmuck Erzsébet. A tárca álláspontját 
kérdezem erről. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 2. sorszámú indítvány szintén Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1 
igen, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 3. sorszámú indítvány szintén Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar 

Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: (Hangosítás nélkül:) 

Köszönöm, elnök úr. Indoklást szeretnék kérni. 
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ELNÖK: Egy indoklást kérünk. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A beterjesztett 

törvényjavaslat szerint alkalmazotti minőségű képviselője lehet az őstermelők családi 
gazdaságának. A megbízotthoz képest ez annyiból magasabb hozzáadott 
jelentéstartalmat képvisel, hogy az alkalmazott egy munkaviszonyban áll, ennek az 
igazolhatósága az adóhatósághoz bejelentéssel igazolható, míg egy megbízott 
vonatkozásában adott esetben egy ellenőrzés során nagyon könnyen ki lehetne bújni a 
felelősség alól azzal, hogy utólag legyártanak egy megbízási szerződést, és azzal 
igazolják a képviseleti jogosultságot. Az ellenőrzés szempontjából tehát fontos, hogy ez 
követhető jogviszonyt tartalmazzon, tehát hogy egy munkaviszony álljon a háttérben.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: (Hangosítás nélkül:) 

Köszönöm, elnök úr. Értem, és… 
 
ELNÖK: A mikrofont kérnénk használni. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ja, igen, igen, igen. 

(Hangosítással folytatja.) Tehát értem, és életszerű is ez az aggodalom, de az is 
életszerű, hogy valaki ebben a felállásban nem alkalmazott, hanem megbízottként kell 
hogy eljárjon, számtalan olyan esetet el tudunk képzelni, amikor erre szükség lehet. Így 
én javasolnám, hogy azért az ellenőrizhetőség és a számon kérhetőség feltételét 
teremtsük meg más módon is, akár egy előzetes regisztrációval a kamaránál vagy 
bármilyen más módon is, hogy ne feltétlenül az alkalmazotti státusz legyen csak 
elfogadható ebben az esetben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Értem. Most már csak az a kérdés, hogy a családi gazdaság alapító 

tagjai egyben alkalmazottnak minősülnek-e ebben a logikában, mert ez lesz a kérdés. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem, nekik nem 

kell, tehát ők saját jogon eljárhatnak, és ezen felül, rajtuk kívül eljárhat bármelyiküknek 
a munkaviszonyban alkalmazottja is.  

 
ELNÖK: Na jó, de ha jól értem Magyar Zoltán alelnök úr felvetését, ő azt 

kifogásolja, hogy itt szó szerint… Nem, bocsánat, ott van az is, hogy bármelyik tagja 
vagy alkalmazottja, bocsánat a „tagjá”-t eddig nem vettem észre! Mégiscsak helyes, 
most már én is azt mondom, az eredetileg megfogalmazott verzió, mert így, hogy tagja 
vagy alkalmazottja, akkor gyakorlatilag akik a családi gazdaságot alapították, és tagjai, 
azok is eljárhatnak, meg esetleg ha van neki alkalmazottja, aki nem feltétlenül kell hogy 
legyen, de hogyha van neki, akkor az is eljárhat, és a tárca álláspontja szerint nem 
járhat el egy úgynevezett megbízott (Dr. Andréka Tamás bólogat.), amiben van logika 
az én megítélésem szerint is, mert egy megbízást utólag, már elnézést, de elég könnyen 
le lehet papírozni, míg egy tagi vagy alkalmazotti jogviszonyt utólagosan generálni, az 
már nehézkes. Így tehát nagyobb a védelem. 

(Jelzésre:) Igen, Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Én továbbvinném ezt a 

gondolkodást, és mégiscsak talán ellenőrizhetővé válna egy megbízotti jogviszony is, 
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nyilván nem egy egyszerű felhatalmazással vagy meghatalmazással, amelyet utólag 
bármikor elő lehet állítani, hanem itt elsősorban a megbízási vagy vállalkozási 
szerződésre gondolok, például egy értékesítés során mondjuk egy közreműködőidíj-
szerződésre. Ez csak egy példa a sok közül, ahol azért a megbízott vagy a vállalkozó 
részére történő díj kifizetésével, átutalásával, aminek azért a mai online világban igen 
könnyen bizonyítékát találjuk, már rendezhető ez a probléma, és valóban, hogyha az 
adott megbízottat, vállalkozót mégis egy online felületen be lehet jelenteni, be lehet 
regisztrálni, akkor az a díj megfizetésének bizonyíthatóvá tételén felül még talán 
pluszbiztonságot is jelent. A mai online rendszerek teremtette lehetőségek, úgy hiszem, 
azért ezeket a nehézségeket áthidalják. Messze nem ott tartunk már, mint sok évvel 
ezelőtt, hogy utólag le lehet gyártani sablonszerződéseket éppen az adatok 
kicserélésével vagy aktuális adatok feltöltésével, amelyekről tényleg nem deríthető ki, 
hogy mikor, milyen időpontban kötötték. De itt mondjuk a díj kifizetésével vagy a 
megbízási vagy vállalkozói díj kifizetésével megnyugtatóan rendezhető ez a kérdés.  

Én attól tartok, hogy ahogy ez a rendszer feláll, és elkezdődik a gyakorlati 
működése, számos problémát fog jelenteni főleg a nagyobb családi gazdaságok 
esetében, hogyha ennyire beszűkül a mozgástér, mert lehetnek olyan tevékenységek, 
amelyeket tényleg egy külső megbízott vagy egy vállalkozó tud ellátni, és adott esetben 
mondjuk rövid ideig, tehát nem feltétlenül kell azért hosszabb távra egy magas 
közteherterheléssel megoldani ezt. Sokba kerül egy élőmunka manapság, sokkal 
hatékonyabb a családi gazdaság számára, ha akár egy átmeneti időszakban, mondjuk 
egy szüreti időszakban az értékesítés megszervezésébe bevon egy külső megbízottat 
vagy vállalkozót, majd a szüret, az értékesítés végeztével ez a vállalkozói jogviszony 
megszűnik.  

Én azért látok valós érveket amellett, hogy ne zárjuk ezt be csak arra a körre, 
amely jelenleg szerepel a normaszövegben. 

 
ELNÖK: A tárca kíván erre reflektálni? (Dr. Andréka Tamás jelzésére:) Igen. 

Megadom a szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen. A 

rendelkezés az értékesítés során eljáró képviseletre vonatkozik, ez magyarul azt jelenti, 
hogy amikor a piacon az őstermelői termékek értékesítésre kerülnek, akkor ki az, aki 
ott azokat eladhatja az őstermelő nevében eljárva. Itt nem bizományos értékesítésről 
van szó, hanem képviseletről, a bizományos értékesítés abban különbözik, hogy 
olyankor a bizományos a saját nevében jár el, itt viszont az őstermelő képviseletében 
történik az értékesítés. (Győrffy Balázs megérkezik az ülésre.)  

A képviselő úr által felvetett szituáció szerintem rendezett, tehát nem is arról 
szól ez az ominózus 8. § (2) bekezdés, hanem kifejezetten arról az esetről szól, amikor 
az őstermelő nevében egy harmadik személy jár el az értékesítés során. Az alapvető 
problémát az jelenti, hogy ha egy ilyen piaci értékesítésnél nem személyében az 
őstermelő áll a termék mögött, akkor egy ellenőrzés során nehéz megkülönböztetni azt, 
hogy az éppen kipakolt termékek, mit tudom én, például alma valóban az őstermelő 
gazdaságából származik-e, vagy aki ott áll képviselőként eljárva, az a saját termékét 
adja el így a kedvezményes lehetőséggel visszaélve, abba bevonva. Ha ez egy egyszerű 
megbízással igazolható lenne, akkor gyakorlatilag képtelenség lenne ezt egy piaci 
ellenőrzés során kiszűrni, mert mindig le tudnak gyártani egy megbízási szerződést, 
amelyet a kellő időben elő tudnak húzni, míg egy munkaviszony esetében az ahhoz 
kapcsolódó hatósági bejelentés miatt ezt utólag nem lehet reprodukálni, annak, ugye, 
mindig meg kell előznie a munkavégzés megkezdését, ez tehát kellő garanciát tud 
biztosítani arra, hogy ne lehessen visszaélni az őstermelői értékesítéssel.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Továbbgurítanám ezt a labdát, mert ez az 

elméleti helyzet jelentősen lekötné az őstermelők kapacitásait. Gondoljunk abba bele, 
maradva a főosztályvezető úr által említett almás példánál, hogy a korai fajtákat el lehet 
kezdeni már júliusban is szüretelni, és az egészen eltarthat, főleg ilyen csapadékos 
időszakban egészen október végéig, ne adj’ isten a november elejébe is belenyúlhat, ezt 
éppen most tapasztaljuk meg a keleti határon. Ebben az esetben az őstermelőnek vagy 
az őstermelői család tagjainak folyamatosan jelen kell lenniük a szüret idején is, hiszen 
- ismerve a munkaerő jórészének hozzáállását - nem nagyon lehetne a kecskére 
káposztát bízni, tehát nekik az effektív szüreti folyamatoknál, a beszállításnál is jelen 
kell lenniük. Hogyha ilyen módon bekorlátozzuk a fizikai tartózkodás helyét, és hogyha 
neki ott kell állnia a szó szoros értelmében a termelői piacon, hogy ő adja el az általa 
megtermelt és leszüretelt gyümölcsöt, akkor bizony - hiszen egyszerre nem tud több 
részre szakadni - komoly gazdasági károk érhetik akkor, hogyha nem tud egyéb 
munkafolyamatokat felügyelni. 

Miért nem oldható meg vagy hidalható át ez a probléma akár valamilyen 
származási igazolással vagy egyéb olyan egyszerűsített dokumentummal, amely 
igazolja, hogy függetlenül attól, hogy ki áll az adott termék mögött, ki áll a pult mögött, 
az adott termék mely gazdaságból vagy mely termelőtől származik? Így akkor - az 
előbbi példánál maradva - a kecske is jóllakhatna, meg a káposzta is megmaradna, mert 
bizony-bizony a kisebb volumenben termelőknek nagyon fontos, hogy jelen tudjanak 
lenni a szüretkor, mert olyan aprópénzre váltott gyakorlati problémák merülnek fel, 
hogy ha nem figyelünk a munkaerőre, akkor úgy fogja leszüretelni konkrétan az almát, 
hogy az garantáltan összetörik, és a magas árú étkezési almából pillanatokon belül 
léalma minőséget tud produkálni egy felelőtlen munkaerő. Itt - futballnyelven szólva - 
a szoros emberfogás az egyedüli megoldás, a területvédekezés már nem elegendő, nem 
hatékony, tehát ott kell lenni a munkaerő nyakán, ott kell lihegni ahhoz, hogy a 
betakarítás minősége megfelelő legyen, és hogyha közben meg a piacon ácsorgunk, 
akkor nem tudjuk felügyelni az embereinket.  

Ilyen egyszerű, hétköznapi problémákat próbálnék én is idehozni, úgyhogy talán 
érdemes lenne ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. 

 
ELNÖK: Nekem azért az a véleményem, hogy akinek ekkora lett már a kvázi 

gazdasága, tehát hogy relatíve nagy területen, ezek szerint több munkással és 
mindenkivel dolgozik, akkor az szánjon arra is alkalmazotti keretet, hogy legyen olyan, 
aki elmegy neki esetleg a piacra árusítást végezni.  

Egyébként én elég sokat jártam nagybani piacra, még a Bosnyák térre is, meg 
ide, az M5-ös melletti piacra - nem tudom, most hogy hívják -, és 99 százalékban a 
tulajdonosok vannak ott, akik eladják a terméket. Mindenki meg tudta ezt eddig 
szervezni - én magam is egyébként, amikor szilvával foglalkoztam -, hogy kik szedik és 
kik árulják, az én voltam, és aki ennél nagyobb léptéket lép meg, annak véleményem 
szerint lennie kell olyan alkalmazotti keretnek, alkalmazotti állománynak, amely ezt 
elvégzi. Ez az én véleményem.  

(Jelzésre:) Nem adok most szót Apáti Istvánnak, Csárdi Antalnak adok szót, 
utána pedig Andréka Tamásnak, aztán megpróbálom lezárni ezt a 3. indítványhoz 
kapcsolódó vitát. Csárdi Antal! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Én egy pluszgondolatot szeretnék a tisztelt bizottság 

figyelmébe ajánlani. Ha már a Nagybani Piacot említette az elnök úr, a személyes 
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jelenléte révén pontosan tudja, hogy mondjuk előfordulhat olyan eset, mint amilyen 
például, én emlékszem, körülbelül olyan nyolc-tíz évvel ezelőtt volt, amikor a meggy 
ára annyira lement, hogy a szedésnek az árát nem hozta be. Én azt gondolom, hogy 
amikor ezt a szintet eléri például egy termék ára, hogy már éppen csak megéri leszedni, 
vagy talán meg sem éri leszedni, csak az ember becsületből leszedi, akkor igenis számít 
az, hogy kell-e pluszembert foglalkoztatni, vagy sem.  

Gondoljunk arra a másik esetre, amikor két gazda megbeszéli, mert egyiknek 
sincs egy egész fuvarra való terméke, hogy összerakják, amijük van - elnök úr biztos 
tudja, hogy miről beszélek -; gyakorlatilag akkor miért kéne mind a kettejüknek ott ülni 
a termék mögött? Ez egy egyszerű baráti együttműködés révén megvalósítható lenne, 
hiszen - legyünk őszinték! - a szállítási költség, főleg, hogyha kis volumenű a termelés 
mennyisége, jelentős költséget jelenthet. 

 
ELNÖK: Értem. A gazdák ekkor is meg fogják oldani: az egyik a saját neve alatt 

fogja árulni azt a terméket, amelyet egyébként a másik gazda adott hozzá - hogy egy 
kicsit praktikusak legyünk. Ez eddig is így volt, meg ezután is így lesz, aztán majd 
egymás között elosztják szépen a pénzt, amit az egyik gazda árult. Ekkora bonyodalmat 
tehát ne okozzunk itt a jogalkotásban! 

Röviden szót adnék Apáti Istvánnak, utána a tárca képviselőjének adnék szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm. Nekem egy kicsit sarkos 

véleményem is lenne ezzel kapcsolatban, tehát más kezével legfeljebb a tüzet piszkálni 
ajánlatos. Lehet, hogy munkabérkeret lenne egy jól sikerült szezonban, elnök úr, csak 
a munkaerő, aki magántulajdonosi érdekeltséggel követ le egy betakarítási folyamatot, 
a fehér hollótól is ritkább. Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A tárca képviselőjének adok szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Csak 

zárógondolatként szeretném megjegyezni, hogy a ma hatályos szabályok szerint 
egyáltalán nem lehet képviselője az őstermelőnek, tehát neki személyesen jelen kell 
lennie az értékesítéskor. Ez a törvényjavaslat szerinti módosítás, amelyet a 8. § 
(2) bekezdése tartalmaz, ehhez képest nyitna, hogy lehetővé tesszük ezt - pontosan 
azon megfontolásokból, amelyeket Apáti képviselő úr említett -, ha adott esetben 
máshol van szükség az őstermelő személyes jelenlétére. Ez tehát már egy kedvezmény 
a mostani szabályokhoz képest, hogy egymás képviseletében, illetve a foglalkoztatott, 
alkalmazott képviselőként eljárhat.  

Természetesen ennek majd nyilván kialakul egy gyakorlata, lesznek ezzel 
kapcsolatban tapasztalatok, azokat majd a megfelelő időben meg lehet vizsgálni, és 
hogyha a tapasztalatok kedvezőek, akkor semmi akadálya nincsen annak, hogy 
továbbgondoljuk a lehetőségeket, de pillanatnyilag nem szeretnénk nagyobbra nyitni 
ezt a kedvezményt. Mondom, ez a most hatályoshoz képest egyébként már egy jelentős 
előrelépés. (Jakab István megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja a 3. sorszámú 
indítványt, amelyről most vitatkoztunk? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Szeretettel köszöntöm Jakab Istvánt, az Országgyűlés alelnökét, aki közben 
csatlakozott a bizottságunk nyílt üléséhez.  
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A 4. sorszámú indítvány ugyancsak Schmuck Erzsébet indítványa, amely 
kapcsolódik a 6. sorszámú indítványhoz is. A tárca álláspontját kérdezem erről az 
indítványról. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4 igen, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 

Az 5. sorszámú indítvány ugyancsak Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az 5. indítványt támogatja a tárca. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki 

nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

A 7. sorszámú indítvány ugyancsak Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a tárca 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 1, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 

A 8. sorszámú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 9. sorszámú indítványról mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Ez egy nagyon 

fontos módosítás, a képviselő asszony azonban rossz helyre építette be. Amire itt 
gondolok, az az utolsó tagmondatban a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás 
mint tevékenységi körnek az őstermelői tevékenységbe való besorolása, ennek azonban 
nem a földforgalmi törvényben lenne a helye, hanem a törvényjavaslat 2. § 
g) pontjában, a főtevékenység körébe kellett volna elhelyezni. Ezért ezt nem 
támogatjuk, de a későbbiekben a Törvényalkotási bizottság eljárása során ilyen 
tartalmú módosításra szeretnénk javaslatot tenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 9. indítványt tehát ebben a formájában nem 

támogatja a tárca. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Ha jól 

értem, akkor most csak az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatosat (Dr. Andréka 
Tamás: Igen.) fogja a TAB orvosolni, a többit nem. Arra vonatkozóan kérnék egy 
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indoklást, hogy a többit, a módosítás többi tartalmi részét miért nem tartja indokoltnak 
a tárca. 

 
ELNÖK: Megadom a szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A többi eleme az 

„állattenyésztés, halgazdálkodás” helyébe visszatenné a „méhanya nevelés, halászat, 
haltenyésztés”-t. Igazából itt a törvényjavaslat terminológiája helyes, tehát a 
méhanyanevelés állattenyésztésnek minősül, a halászatot, haltenyésztést pedig mint 
tevékenységet az új - új? - 2013-as halgazdálkodási törvény óta halgazdálkodásnak kell 
helyesen mondani. Itt tehát az eredeti terminológia lenne a helyes.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Ez 
2 igen, kisebbség, bizottságunk nem támogatja, de ahogy itt hallhattuk, a tartalmi része 
viszont helyes, amely korrigálás után be fog kerülni a TAB-hoz.  

A 10. indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez 1, kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 11. indítványról mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 
Nem látok olyan indítványt, amelyről még szavaznunk kellene, és a bizottságunk 

sem szándékozik indítványt tenni, ezért kezdeményezni fogom a második vitaszakasz 
lezárását. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitát lezárjuk. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség, a második vitaszakaszt 
lezártuk. 

Javaslatot teszek a vitáról szóló jelentés benyújtására. Kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért azzal, hogy bizottság a megfelelő formai körülményeket figyelembe véve 
nyújtsa be a vitáról szóló jelentést. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. 

Kérdezem az ez esetben kisebbségi véleményt előadókat, hogy akarnak-e 
előadót állítani az Országgyűlés plenáris ülésén, amikor ez a részletes vita újra 
megnyitásra kerül. (Csárdi Antal nemet int.) Nem kívánnak, a többséget képviselő 
kormánypártiak sem kívánnak előadót állítani. Ezért akkor kérdezem, hogy 
egyetértenek-e azzal, hogy bizottságunk egyik fele sem kíván előadót állítani. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ebben megállapodtunk. 

Nem látok más döntést, amelyet a 2. napirendi pontnál meg kellene hoznunk, 
úgyhogy a 2. napirendi pontot is lezárom.  

Nagyon jól gazdálkodtunk az idővel, mert 10 órára várjuk Nagy István miniszter 
urat. Addig szünetet rendelek el. (Czerván György: Zoliék jelentkeztek. - Magyar 
Zoltán: Addig akár megtárgyalhatnánk az egyebeket is.) Szünetet rendeltem el.  

 
(Szünet: 9.47 - 10.12 óráig, 



16 

Elnök: Font Sándor) 

Dr. Nagy István agrárminiszter meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

ELNÖK: A 3. napirendi ponttal folytatjuk a bizottsági ülésünket, amelyben dr. 
Nagy István agrárminiszter meghallgatását tűztük napirendre az Országgyűlésről szóló 
törvény meghatározott szakasza értelmében. Szeretettel köszöntöm Nagy István 
miniszter urat, és köszöntöm az őt kísérő államtitkári hadsereget! Köszönjük szépen, 
hogy az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében mindennek a megválaszolására 
készen állnak.  

Szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy Nagy István miniszter úr 14 órától 
ugyanebben a teremben a Fenntartható fejlődés bizottsága ugyancsak éves 
meghallgatásán vesz majd részt, ezért jelzem, hogy ha 13 óráig úgy látjuk, hogy nem 
tudjuk befejezni a meghallgatást, akkor javaslatot fogok tenni az időkeretes 
tárgyalásra, azaz ott már rendkívül szűk megszólalási időkereteket fogok javasolni 
mind a bizottsági tagoknak, a képviselőknek, mind a válaszadóknak, hogy 13 óra 30-ra 
mindenféleképpen befejezzük a meghallgatást. Nem szokott ennél hosszabb lenni, de 
ezt szerettem volna jelezni. Azért vagyunk így beszorítva, mert közismert, hogy nem áll 
rendelkezésünkre korlátlanul olyan terem, amelyben a bizottságok nyílt üléseit 
tarthatjuk, mindösszesen négy ilyen van a Parlament épületében, és azért nem tudjuk 
tovább tartani a bizottsági ülésünket, mert a teremkiosztás következtében délután 2-
től a Fenntartható fejlődés bizottságáé ez az ülésterem.  

Ezen felvezető után szokásaink szerint meg fogom adni a szót a miniszter úrnak, 
és utána adok lehetőséget a bizottsági tagoknak kérdés, észrevétel megtételére. Most 
tehát megadom a szót Nagy István miniszter úrnak.  

Dr. Nagy István beszámolója 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Igen tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy számot adhatunk mindarról a 
munkáról, amely az elmúlt időszakban a minisztériumban folyt.  

Rendkívül nehéz körülmények között rendkívüli kihívásokkal néztünk szembe 
az elmúlt időszakban. Ha emlékeznek kedves képviselőtársaim, úgy indítottuk a 
tavaszt, hogy soha nem látott aszály és szárazság köszöntött ránk, 153 napig nem volt 
csapadék Magyarországon; a kora tavaszi fagyok elvitték a gyümölcsöseink egy részét, 
mintegy 85-87 ezer hektárnyi területen szenvedtünk komoly fagykárokat, a 
kajszibarack szinte teljes mértékben el is veszett az idei esztendőben; majd amikor 
megérkezett a csapadék, rendkívüli intenzitással, rendkívüli bőséggel érkezett, 
úgyhogy rögtön mintegy 30-35 ezer hektáron belvizes károkat is szenvedtünk; és az a 
helyzet, hogy éppen a tegnapi napon kellett aláírnom azt a rendeletet, amelyben az 
aszálykáros időszak elrendelését kellett kihirdetni, hogy mindazon kiesés, mindazon 
veszteségek kapcsán, amelyeket a termelők elszenvedtek, legyen jogalap a megfelelő 
kártalanításra, a károk elszenvedése mérséklésére az elkövetkező időszakban. 
Küzdenünk kellett azzal is, hogy vírusokkal hadakoztunk, az afrikai sertéspestis 
vírusával, a madárinfluenza vírusával, aztán a pandémiának köszönhetően a 
koronavírus-járvánnyal, amely természetesen a gazdáinkat is sújtotta, és mindösszesen 
még egy negyedikkel is, amely komoly kihívások elé állította a magyar agráriumot: a 
pánik vírusával, hiszen az a fogyasztói, vásárlási szokásainkat nagymértékben 
átalakította, és erre megfelelő válaszokat, megfelelő reakciókat kellett adni.  

Arról tudok beszámolni önöknek, hogy a magyar gazdák e rendkívüli helyzetben 
is, amely mind a természeti, mind a környezeti viszonyokban fennállt, mégis 
eredményesen helytálltak. Mindenkinek minden nap volt megfelelő étel és ital az 
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asztalán - ezt a magyar gazdatársadalomnak köszönhetik, az ő munkájuk eredménye 
az, hogy ezt így sikerült megvalósítani. Köszönet, elismerés és hála nekik innen, erről a 
helyről is, hiszen emberfeletti teljesítmény és munka volt az, amelyet elvégeztek. 
Hiszen nem féltek, vetettek, amikor vetni kellett, hogy aratni lehessen majd, amikor az 
aratási idő volt, minden nap meg kellett etetni a jószágot ahhoz, hogy megfelelő 
élelmiszer lehessen majd az asztalunkon.  

Olyan feladat, olyan helytállás ez, amely a magyar agráriumot stratégiai ágazattá 
emelte, hiszen addig, amíg különböző szolgáltató szektorok vagy ipari ágazatok 
megállhattak, addig a magyar mezőgazdaságnak működnie kellett, és ez a működés, ez 
a helytállás emelte stratégiai, megkerülhetetlen ágazattá a magyar agráriumot. Ez a 
tanulsága ennek a koronavírus-járványnak, és minden intézkedésünket gyakorlatilag 
ebből a helyzetből levezetve kell meghoznunk az elkövetkező években. Hiszen ha 
belegondolnak, úgy kezdtük az esztendőt a március 14-ei hétvégével, hogy háromszor 
többet vásároltak az emberek, mint a nagy karácsonyi bevásárlás hétvégéjén - azért az 
egy nagyon komoly teljesítmény -, és másnap természetesen ott volt a megfelelő 
árumennyiség a boltok polcain. Hihetetlen nagy helytállás volt ez.  

Amikor beütött a krach, akkor operatív szintű munkákat kellett végeznünk: a 
kamionokat kiszabadítani a határzárak alól, egyenként kellett foglalkoznunk az 
ágazatokat érintő problémákkal, és úgy szembesültünk olyan ágazatok 
sérülékenységével, amelyek természetesen intézkedéseket igényeltek. Majd a 
támogatási rendszerünket és a pályázati rendszerünket is ennek megfelelően 
alakítottuk aztán az elkövetkező időszakban, hogy ezekre a kihívásokra megfelelő 
válaszokat tudjunk adni. Emlékezzenek vissza azokra az intézkedésekre, amelyek 
rögtön hitelmoratóriummal párosultak, hogy a gazdáknak ne kelljen fizetniük a 
törlesztő részleteket, kamatmenteshitel-konstrukciókat hoztunk létre, 
kamattámogatási rendszert hoztunk létre azért, hogy megfelelő készpénzállomány 
álljon a gazdák rendelkezésére, és tudjanak gazdálkodni. Az Agrár Széchenyi Kártya 
keretét megemeltük a duplájára, tehát 200 millió forint a felső korlátja, pontosan azért, 
hogy a megfelelő likviditás rendelkezésre álljon mindenki számára. Majd az 
Agrárminisztérium a gazdaságvédelmi akcióterv részeként kidolgozta a nemzeti 
élelmiszergazdasági válságkezelő programot, amelynek keretében a kormány vissza 
nem térítendő támogatás formájában mintegy 25 milliárd forintos többletforrást 
biztosított a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások részére.  

Az agráriumban a gazdaságok helyzetének stabilizálása, a munkahelyek 
megtartása mellett fontos cél volt az élelmiszer-termelési kapacitások védelme. A 
válságkezelő támogatások népszerűnek bizonyultak, a 12 meghirdetett 
intézkedésünkre összesen több mint 35 ezer kérelem érkezett, és a beérkezett kérelmek 
kifizetését a kincstár folyamatosan teljesíti. A gazdálkodók likviditásának fenntartása 
érdekében hoztuk létre az Agrár Széchenyi Kártya Plusz konstrukciót, amelynek 
keretében a 2020. december 31-éig hatályban lévő hitelszerződésekkel összefüggésben 
a hitelek teljes futamideje alatt száz százalékos mértékű kamat-, kezességidíj- és 
költségtámogatásban részesülnek, és a felvehető hitel összege is, ahogy már 
említettem, a duplájára, azaz 200 millió forintra emelkedett. A vállalkozások számára 
eddig már közel 62 milliárd forintnyi összeget fizettünk ki kamat- és költségmentesen.  

A Covid-19-járvány okozta helyzetre reagálva a középpontba került a 
hazaitermék-, a hazaiélelmiszer-imázs felépítése, amelynek érdekében különböző 
tematikájú fogyasztásösztönző, figyelemfelkeltő és népszerűsítő internetes és 
közösségimédia-kampányok, online keresőfelületek megvalósítására is sor került. 
Emlékeznek, ilyen a borászoknál a Palackposta vagy a Munkaszüret, a mezőgazdasági 
idénymunka-kereső hírportál története, a „Meríts erőt a növényekből!”, a 
dísznövénykampány, illetve természetesen a nemzeti parkoknak a népszerűsítése.  
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Kiemelt eseménye volt ezen időszakoknak a helyi piacok újranyitása, hiszen az 
a felismerés vezetett bennünket, hogy a piacok megnyitása élénkíti a helyi gazdaságot, 
lehetőséget ad a termelőknek arra, hogy bevételekhez jussanak. Gondolják el azt az 
időszakot, ha a húsvétra készülve azok a hústermékek, kézműves hústermékek, 
amelyek tradicionálisan még a piacon kerülnek a fogyasztókhoz, nem tudtak volna 
odajutni, hány családot hoztunk volna nagyon nehéz helyzetbe? Ráadásul minden 
vizsgálat azt mutatta, hogy a szabadban lévő nagy, tágas területeken sokkal kevesebb a 
vírusveszély lehetősége, mint egy zárt légterű bolti vásárlás során, úgyhogy ezért 
nagyon fontos és nagyon hangsúlyos szerepet vittünk abban, hogy az 
önkormányzatokat arra kértük, nyissák ki a helyi piacot, adjanak lehetőséget az 
embereknek az alternatív vásárlási lehetőségre, és adjanak lehetőséget a termelőknek 
arra, hogy a helyi gazdaság erősödésével megfelelő bevételekhez tudjanak jutni. 

Eddig 1560 milliárd forint értékben jelentettünk meg pályázatokat a 
Vidékfejlesztési Programban, 1455,3 milliárd forintra már megszülettek a támogatói 
döntések is, és 18 felhívásunk még nyitott. Az eddigi döntések összesen több mint 
200 ezer kérelem pozitív elbírálását jelentik, és a beadott kérelmek 72 százaléka nyert. 
A források 62 százalékban beruházásokra lettek elkülönítve, és eddig közel 
742 milliárd forint értékben került sor kezességvállalásokra, kötelezettségvállalásra.  

Nézzük, hogy az elmúlt időszakban a fejlesztéseket és az összefogást erősítő új 
felhívások miként jelentek meg! A „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése” című felhívásra mintegy 5,4 milliárd forintnyi támogatási 
igény érkezett be, és 2,2 milliárd forint értékben már támogatói döntés is született. 
Láttuk azt, hogy az afrikai sertéspestis milyen nyomás alatt tartja a magyar 
sertéstenyésztőket, láttuk azt, hogy a madárinfluenza miatt mily komoly 
exportkieséssel kellett számolniuk vagy mit kellett realizálniuk a magyar termelőknek. 
Büszkén mondom önöknek, hogy mára már teljességgel sikerült leküzdenünk a 
madárinfluenzának a nyomását a magyar gazdaságon, megnyíltak a távol-keleti piacok 
is a magyar baromfi számára, ez tehát egy új lehetőség arra, hogy a baromfiszektor 
vissza tudjon állni a normális kerékvágásba. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk 
végezni, hogy le tudjuk küzdeni a járvány okozta nehézségeket, ahhoz az a pályázati 
rendszer kellett, amely a járványvédelmi rendszerek fejlesztését szolgálta. Hogy a 
magyar sertésállományt, a tenyésztett sertésállományt meg tudjuk óvni attól, hogy az 
afrikai sertéspestis vírusával megfertőződjön, és ez beláthatatlan következményeket 
okozzon a magyar sertéságazatnak, szolgálta ez is, megelőző intézkedésként hoztuk 
létre ezt a pályázatot, hogy a gazdák tudjanak fejleszteni, és a járványvédelmi nívójukat, 
azt a színvonalat, amellyel a védekezést, a megelőzést tudják szolgálni, finanszírozni 
tudjuk. Nagyon örülök annak, hogy a gazdák megértették, hogy ez mennyire fontos, és 
nagy számban pályáztak rá, hiszen mintegy 5,4 milliárd forintnyi igény érkezett be, és 
igyekszünk is kielégíteni minden ilyen igényt, hiszen - nyugodtan fogalmazhatunk így 
- ezen pályázatoknak a megléte és támogatása döntő jelentőségű a vírus elleni további 
védekezésben.  

Nagyon fontos a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című, 
3 milliárd forint keretösszegű felhívás, és nagyon komoly igény jelentkezett az 
„Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című pályázatra, amelyet mintegy 
50 milliárd forintos keretösszeggel hirdettünk meg.  

A „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívás két célterület mentén a 
hajtatásos zöldségtermesztés és a hűtőházi kapacitások bővítésére, valamint az áruvá 
készítési rendszerek fejlesztésére biztosít forrást mintegy 30 milliárd forinttal. Ebben 
az a különleges, hogy nemcsak az alaptevékenységre vonatkoznak ezek a támogatási 
források, hanem - ahogy említettem - azokra a bizonyos post harvest beruházásokra is, 
azaz a termék hűtésére, feldolgozására, tárolására szolgáló beruházásokra is, hiszen 
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ahhoz, hogy egy piaci igényt ki tudjunk elégíteni, hogy megfelelő szolgáltatási 
színvonalat tudjunk nyújtani, ahhoz ezekre a beruházásokra végtelenül szükség van. 
Nem véletlen az, hogy ha a statisztikákat figyelik, látják, hogy napról napra nagyobb 
térfoglalást tudunk elérni a primőr árukban, a hajtatásos zöldségben a hazai piacokon, 
hiszen az áruházláncaink is látják azt, hogy ezekre a termelői integrációkra komolyan 
számíthatnak, és egyre inkább ezekre számítanak. Nagyon nagy büszkeség számomra 
az, hogy az áruházakban kapható primőrnek most már jó nagy része hazai forrásból 
származik, és ez egy nagyon jelentős mértékű százalékos emelkedés volt az elmúlt 
évekhez képest. (Dankó Béla megérkezik az ülésre.) 

A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és 
eszközfejlesztése” című felhívásunk 3 milliárd forint keretösszeggel jelent meg október 
2-án, illetve a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című pályázati felhívás mintegy 
2,5 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg.  

Miért voltak fontosak ezek? Amíg azt láthatták, hogy az agrárium stratégiai 
helyzetének a megoldása, hogy betöltsük azt az űrt, amikor azzal szembesülünk, hogy 
nincs elég kismalac, nem születik elég kismalac Magyarországon ahhoz, hogy a 
hízóalapanyag-előállításhoz megfelelő mennyiség legyen jelen, ezért azt importálni 
kellett Dániából, Hollandiából, akkor látjuk azt, hogy a határok lezárulásával bizony 
komoly ellátási zavar alakulhat ki, hanem tudjuk az importot odatenni. Ezért születtek 
azok a döntések, hogy kell az állattenyésztési telepek korszerűsítésére szolgáló 
pályázat, ezért emeltük meg a felső pályázhatósági határát 2 milliárd forintra, hogy 
valóban korszerű, nagy, stratégiai jelentőségű telepek valósulhassanak meg. Ez 
stratégiai igényeket tud kielégíteni. De végtelenül fontos nekünk az egyensúlyteremtés 
végett, hogy meglegyen a kisgazdaságoknak az erősítése is, ezért született meg az, hogy 
a legkisebb termelőket is tudjuk támogatni mintegy 2,5 milliárd forinttal, hogy azon 
termékkel, amelyeket előállítanak, kézműves erővel feldolgoznak, aztán majd meg 
tudjanak jelenni a piacon. Ez tehát egy egybefüggő 5,5 milliárdos pályázat, amely arról 
szól, hogy támogatjuk a legkisebb termelők termék-előállítását, és támogatjuk azt a 
lehetőséget, hogy piacra tudják vinni és el tudják adni, hiszen az önkormányzatok 
számára mintegy 100 millió forintot biztosítunk önkormányzatonként arra, hogy 
megfelelő piac létesítését tudják lehetővé tenni az emberek számára.  

2019 szeptemberétől indítottuk el 100 milliárd forint hitelkeretig a 
beruházásokat segítő hitelekhez kapcsolódó, 80 százalékos mértékű kamattámogatási 
programunkat. A program sikerét mutatja, hogy 2020. augusztus végéig a 
kamattámogatási programba bevett hitelek összege már elérte az 57 milliárd forintot. 
Mit mutat ez számunkra? Azt mutatja, hogy a gazdáink céltudatosak, határozott 
elképzeléssel rendelkeznek, bíznak a jövőben és vállalkoznak; nemcsak a pályázati 
forrásokra számolnak, hanem a hitelekre is támaszkodnak, azaz nem az ingyenpénzre 
utaznak csak, hanem nagyon komoly fejlesztési, beruházási tervekkel rendelkezve, 
megalapozott üzleti számításaik alapján vesznek fel hiteleket azért, hogy a 
beruházásaikat meg tudják valósítani.  

Addig, míg a járvány tombolt kint, addig mi a minisztériumban több fontos 
törvény alkotásában vettünk részt. Az első ilyen nagyon fontos dolog - és nagyon büszke 
vagyok arra, hogy ezt Európában először Magyarországon sikerül bevezetni és 
megvalósítani - az új mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer. Tárgyalta a parlament, 
ismerik képviselőtársaim, mennyire fontos szerepe van ennek abban, hogy a 
gazdálkodói tevékenység bevételei és ez az egész tevékenység kiszámítható legyen, és 
hogy ennek nyilván a banki hitelezésben, a kiszámíthatóságban, a működtetésben, a 
generációváltásban, a gazdaság öröklésében, a fiatalok bevonásában, új szereplők 
bevonásában az agráriumban mennyire jelentős és fontos szerepe van.  
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Nagyon örülök annak, hogy a parlament épp most tárgyalja, az általános vitáján 
már túl is vagyunk, az őstermelők egyszerűsített adózási körülményeit támogató 
törvényjavaslatunk ott van a parlament előtt, ott van önök előtt, most zajlik annak a 
vitája. Azt hiszem, hogy ez korszakalkotó, egy több mint 25 éves törvényt módosítunk, 
és biztosítjuk a gazdák számára azt, hogy a XXI. század körülményei között érdemes 
legyen az őstermelői tevékenységet választani, érdemes legyen gazdálkodni. Mit szolgál 
generálisan ez a törvény? Végtelenül fontos a vidéki megmaradás kérdése. Fontos, hogy 
a földünk legyen megművelve. Fontos, hogy fiaink és lányaink akarjanak a családi 
gazdaságban maradni, akarjanak továbbra is gazdasági tevékenységet folytatni. Ez az, 
amit elősegít ez a törvény. Ennek a részleteit önök természetesen ismerik, nem is 
kívánok nagyon belemenni. Mindösszesen azt szeretném mindnyájuk számára 
elmondani, hogy mintegy 290 ezer őstermelőt és 83 ezer családi gazdaságban dolgozót 
érint ez a szabályozás, és azt gondolom, hogy ezzel a szabályozással egy modern 
rendszert tudunk kiépíteni minden egyes gazda számára az adminisztrációs terhek 
csökkentésével és a működési formáik egyszerűsítésével. Nagyon remélem, hogy 
elősegítve ezzel a generációváltást meg tudjuk erősíteni a gazdálkodói hivatást, meg 
tudjuk erősíteni azt, hogy a fiaink és a lányaink az apáik és a családjaik nyomába 
tudjanak lépni.  

Benyújtás előtt van, és nagyon sok és nagyon hosszú egyeztetést folytattunk a 
szőlő- és borágazat új szabályozásáról, az új bortörvényről. A jelenlegi tíz jogszabály 
helyett az új borszabályozás egy törvény, egy kormányrendelet és majd egy miniszteri 
rendelet által valósul meg. Hosszú-hosszú egyeztetések után vagyunk, hiszen nagyon 
szeretnénk elérni azt, hogy a szőlő- és bortermelés átláthatóvá váljon, hogy mindenki 
egyforma helyen tudjon a verseny startvonalára állni, és mindenki azonos 
versenyfeltételek mellett tudjon gazdálkodni. Az új szabályozással egy jelentős 
adminisztrációsteher-csökkentést fogunk elérni, ennek az informatikai hátterét az 
ePincekönyv-rendszer fogja tudni biztosítani 2021 augusztusától, hiszen a 
gazdálkodási év a borászatok számára onnan indul.  

Ezek azok, amelyeken mint törvényen benyújtva és előkészítve dolgoztunk az 
elmúlt időszakban.  

Az agrártámogatásokkal kapcsolatosan hadd adjak egy rövid tájékoztatást! A 
2019. október 1-je és 2020. október 1-je közötti időszakra vonatkozóan 796 milliárd 
forint támogatást fizetett ki a Magyar Államkincstár mint kifizető ügynökség. A 
közvetlen támogatásokon belül területalapú támogatásra 459 milliárd forint, 
állatalapú támogatásra 55 milliárd forint, egyéb jogcímeken pedig 34 milliárd forint 
kifizetése történt meg. Vidékfejlesztési támogatásokra 135,5 milliárd forint kifizetése 
történt meg, amiből a beruházásokra 124 milliárd forint jutott. Belpiaci intézkedésekre 
23 milliárd forint, nemzeti támogatásokra 89,5 milliárd forint kifizetése történt meg az 
elmúlt egy évben.  

Csak néhány érdekes szám: 2020-ban a gazdálkodók 169 ezer egységes kérelmet 
nyújtottak be az 5 millió hektárnyi mezőgazdasági területre, és ahogy önök is tudják, 
október 16-ától idén is megindult ezen előlegek kifizetése. Az egy külön örömhír, és 
gratulálok a kamarának, hogy a májusi határidőre az egységes kérelmek benyújtását 
száz százalékos szinten tudták teljesíteni a magyar gazdák, ez olyan fokú 
szervezettséget jelent a falugazdászok részéről, a magyar Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara részéről, amelyért köszönet és elismerés jár, köszönjük szépen ezt. 

Engedjenek meg néhány szót arról, ami Luxemburgban történt az elmúlt 
időszakban, hiszen ha van fontos dolog, az elkövetkező hét évet meghatározó esemény, 
akkor ez éppen Luxemburgban, a közösagrárpolitika-tárgyalások lezárásánál történt. 
Örömmel jelenthetem, hogy megszületett a megállapodás arról, hogy milyen feltételek 
mentén tudnak gazdálkodni a gazdálkodóink az elkövetkező hét évben. Nem volt 
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egyszerű ez a tárgyalás, hiszen végig a rendkívül szélsőséges nézetek összeütközése volt 
a jellemző ezekre a tárgyalásokra, de a végén sikerült megteremteni azt az egyensúlyt, 
amely a környezetünk, a teremtett világunk minőségének megóvásáért, a zöldelvárások 
teljesítéséért küzdő egyik oldal, illetve a gazdatársadalom tevékenysége között 
kialakult. Azt kell mondjam, hogy sikerült olyan egyensúlyt teremteni, amely megóvja 
a teremtett világunk minőségét, és lehetővé teszi az eredményes, versenyképes 
gazdálkodást a jövőben is.  

Sikerült megőrizni a Magyarország számára nagyon fontos termeléshez kötött 
támogatásoknak a mikéntjét, sikerült megőrizni az átmeneti nemzeti támogatásoknak 
a mikéntjét, és született egy nagy győzelem a hajnal végére, amikor is a legkisebb 
gazdáink érdekeit sikerült megvédeni. Hiszen az utolsó pillanatban az asztalra került 
egy olyan javaslat, amely a legkisebb termelőink számára is ugyanazokat a 
kötelezettségeket írta volna elő, mint a legnagyobb birtokkal rendelkező 
növénytermesztőink számára, azaz a növénydiverzifikációt, akkor a parlagon hagyott 
területek arányának a betartását, és lehetne sorolni ezeket a kérdéseket, de sikerült egy 
józan kompromisszumot hozni, amely arról szól, hogy a 10 hektár alatti területek 
kapcsán nem kell betartani ezeket a követelményeket, hiszen a 10 hektár alatti 
területek már önmagukban ökológiai sokszínűséget, ökológiai változatosságot 
biztosítanak az egymás melletti parcellákon, és ez az, ami igazából a célt szolgálja. Így 
el tudom mondani, hogy sokkal egyszerűbb, kiszámíthatóbb, pénzügyileg 
teljesíthetőbb feltételrendszert alkottunk ebben. Sikerült a 20 százalékos mértékkel, az 
eco-schem 20 százalékos mértékével elfogadni egy olyan kompromisszumos arányt, 
amellyel a magyar termelők is nagyon komolyan hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a 
zöldelvárásnak, a zöldmegfelelőségnek eleget tudjunk tenni.  

Természetesen hátra van még egy nagyon komoly egyeztetés, hiszen a 
Bizottságnak, a Tanácsnak és a Parlamentnek még egyezségre kell jutnia, tehát a 
trilógusok hátravannak, de én azt hiszem, hogy olyan kompromisszumot sikerült hozni 
a Tanácsban, amely megfelelő reményekkel kecsegtet bennünket arra nézve, hogy 
minél hamarabb megszületnek ezek az egyezségek. Dolgozunk a stratégiai terveken, 
hiszen most a minisztérium számára az egyik legfontosabb feladat szakmailag ezeknek 
a stratégiai terveknek az elkészítése. Folytatjuk az egyezkedéseket és az egyeztetéseket 
minden szakmai szervezettel azért, hogy egy olyan stratégiai tervet tudjunk letenni az 
asztalra, amely mindenki számára megfelelő keretet és lehetőséget fog tudni biztosítani 
a gazdálkodáshoz. 

Jó hír, hogy két év átmeneti időszak fog következni, amelynek a feltételrendszere 
még az elmúlt időszakhoz lesz hasonló, de már az új közös agrárpolitikai forrásból 
fogjuk finanszírozni, tehát az új rendszer életbelépése ’23. január 1-jétől várható, ’23 és 
’27 között fog majd mindez megtörténni. 

Szeretnék önöknek beszámolni egy nagyon fontos, az agráriumot érintő kérdés 
kapcsán arról, hogy megalakult az új Szent István Egyetem, amely a magyar agrár-
felsőoktatási képzésnek a színtere lesz. Egy olyan új agrártudományi intézmény jön 
létre, amellyel Európa élvonalába tudunk kerülni, hiszen a 15 ezer hallgatójával és 
azzal, hogy a NAIK-ot, tehát a kutatóintézeteket is magába fogja foglalni, egy teljesen 
új szervezeti struktúrájú, megújult működésű és koncepciójú egyetem tud felállni, 
amely biztosítja azt, hogy az új agrárértelmiség megfelelő versenyképes tudással bírjon 
és rendelkezzen. Azzal, hogy a kutatóintézetek és a tanszékek egybeolvadnak, és 
gyakorlatilag intézetek, műhelyek jönnek így létre, meg tud valósulni a duális képzés 
lehetősége, az oktatás és a kutatás egymással való párhuzamossága, kiegészítik 
egymást, és egy olyan szinergia tud létrejönni, amely sokkal hatékonyabb tud lenni 
majd, mint amilyen a korábbi hasonló képzés volt.  
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Büszkeség számunkra, hogy az állattenyésztők napját elfogadták, és tudunk 
ünnepelni a behajtáskor, tudunk egy mérleget vonni, meg tudunk állni egy kicsit, végig 
tudunk tekinteni képletesen a nyájon, és tudunk majd mérleget vonni ezen ünnep 
alkalmából arról, hogy az állattenyésztésünk hogy áll, és köszönetet tudunk majd 
mondani minden egyes állattenyésztéssel foglalkozó gazdának ezekért a munkákért.  

Hadd tájékoztassak mindenkit arról, hogy a méhészeti ágazatban is nagyon 
komoly sikereket tudtunk elérni, hiszen felismertük azt, hogy a teremtett világ 
minőségének megőrzéséhez a méhek beporzó tevékenysége nélkülözhetetlen, hiszen a 
vad poszméhek, a vad beporzók drasztikus számcsökkenése a méheket stratégiai, 
kiemelt helyzetbe hozta. Azt láttuk, hogy a mézpiac nehézsége, a mézpiac nehéz 
nemzetközi helyzete önmagában nem teszi lehetővé, hogy csak gazdasági alapon 
műveljük, és így tekintsünk a méhészeti ágazatra, ezért kiegészítő támogatásokat 
kellett számukra biztosítani. Nagyon örülök, hogy a kezdeti, a 2019-ben mintegy 
700 millió forinttal bevezetett keretet 2020-ban már meg tudtuk emelni 1 milliárd 
forintra, így a korábbi, méhcsaládonként igényelhető 500 forintos támogatás helyett 
már ezer forintot tudunk adni méhcsaládonként. Emellett természetesen a méhészeti 
nemzeti programnak a forrástámogatását is meg tudtuk növelni, hogy a méhészek 
pályázatai a technológiai korszerűsítésekre és a tudásátadásra minél magasabb 
szintűek és minél bővebbek tudjanak lenni. Ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy 
eredményesen tudjanak termelni.  

Szeretném jelezni a bizottság felé, hogy kilenc új termelői csoportot és hat 
zöldség-, gyümölcstermelői szervezetet ismertünk el az elmúlt egy évben. Nagyon 
örülök annak, hogy a gazdák felismerik a termelői együttműködésben, az integrációban 
rejlő lehetőségeket. Ha megnézik, minden egyes olyan ágazatunkban, ahol az 
integráció foka magas, rendkívüli mértékű fejlődési lehetőségeket és rendkívüli 
mértékű eredményeket tudtak elérni. Ha megnézzük a brojlercsirke-szektort, a 
tojástermelő-szektort, a hajtatottzöldség-szektort, a primőrszektort, látszik az, hogy 
micsoda fejlesztésekkel milyen eredményesen tudnak előre menni, mennyire segíti a 
termelői együttműködés a gazdák tevékenységét. Összességében a termelői csoportok 
tagsága mára már meghaladja a 9800 főt, azt hiszem, hogy ez egy jó kiindulási pont, és 
azt szeretném jelezni mindnyájuk számára, hogy az elkövetkező időben külön 
hangsúlyt szeretnénk fordítani arra, hogy ezeket a termelői együttműködéseket, az 
integráció szervezését minél inkább elő tudjuk segíteni, minél inkább hatékonyabbá 
tudjuk tenni. 

Mindezek mentén azt tudom mondani önöknek, hogy rendkívüli időjárási 
körülmények között, rendkívül veszélyes egészségügyi körülmények között is helytállt 
a magyar gazdatársadalom, sikeresen vette az akadályokat ahhoz, hogy az ellátás 
biztonsága ne kérdőjeleződhessen meg mindnyájunk számára, és mindnyájunk 
számára biztonságérzet legyen afelől, hogy minden nap lesz enni- és innivaló. Azt 
remélem, hogy a gazdatársadalom mellett láthatták azt, hogy a minisztérium is hogyan 
próbálta segíteni a gazdák mindennapi életének tevékenységét, hogyan próbáltunk 
olyan törvényeket hozni, alkotni, amelyekkel az ő munkájuk támogatását, 
egyszerűsítését, a támogatások igénybevételének egyszerűsítését tudtuk elősegíteni. 
Remélem, mindez segíteni tudja a magyar gazdatársadalom versenyképességét és 
működésének eredményességét, köszönet és hála nekik ezért is.  

Engedjék meg, hogy előre válaszoljak két írásban megkapott kérdésre, 
amelyeket képviselőtársaink nyújtottak be egy kamikaze akció kapcsán, amely joggal 
verte ki a biztosítékot, és joggal kelt felháborodást. A Balatonboglári borvidék területén 
számos helyen kihelyezett „Dél-balatoni borvidék” feliratú, megtévesztő táblák jelentek 
meg, és ezek beszedése, kicserélése nem tűr halasztást. A minisztérium intézkedett - 
köszönöm Steinmetz képviselő úrnak, hogy ezt a kérdést felvetette, és azt hiszem, 
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csatlakozott ehhez Magyar Zoltán és Csárdi Antal képviselőtársunk is -, nem lehet 
megtévesztéssel élni, a minisztérium azonnal intézkedéssel fordult az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumhoz, azon belül is a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez. Az 
Agrárminisztériumba beérkezett információk alapján a kérdésben szereplő táblák 
kihelyezése a közútkezelő írásbeli hozzájárulása nélkül történt, az ITM tájékoztatása 
szerint ebben az esetben az eljárásrend a következő: amennyiben a tulajdonost a 
Magyar Közút nem tudja felderíteni, intézkedik a táblák bevonásáról és a közútkezelő 
telephelyén történő őrzéséről. A helyzet rendezése érdekében kollégáim felvették a 
kapcsolatot az ITM-mel és a borvidék vezetésével, erre a szüret lezárását követően sor 
kerülhet, és nagyon határozottan fel kívánunk lépni, hogy hasonló megtévesztéssel ne 
lehessen élni az elkövetkező időszakban. 

A következő kérdés szintén Magyar Zoltán, Steinmetz Ádám és Csárdi Antal 
képviselőtársunk részéről érkezett a „balatoni hal” oltalom kiterjesztése kapcsán az 
abból készített ételekre is, tehát ez egy bővebb kategória. Szeretném jelezni 
képviselőtársaim felé, hogy részsikereink már vannak, hiszen az európaioltalom-
kérésünk lassan sorra kerül, hiszen a szilvásváradi pisztráng, az akasztói… 
(Közbeszólás: Szikiponty!) szikipontynak az európai oltalom alá vétele megtörtént, a 
kihirdetése megtörtént, az ezzel kapcsolatos okmányokat át is vettem, és át is tudtam 
adni - ez egy nagy öröm számunkra -, és a kinti munkatársaink általi tájékoztatás 
alapján közeledik a „balatoni hal” oltalom kihirdetése is. Én egyet tudok érteni azzal, 
hogy ahogy ez az európai oltalom meglesz, az éttermek honlapjai nyugodtan 
tüntethessék fel, hogy ezek az ételek is oltalom alá kerülhetnek, alkalmazhassák azt a 
védjegyet, amelyet az európai oltalom által tudunk kapni; legyenek ezek az ételek 
megkülönböztetettek, és legyenek ezek az ételek minél inkább frekventáltabbak az 
étlapokon a Balaton-parti települések éttermeiben! 

Kedves bizottsági tagok, képviselőtársaim, köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úrnak a beszámolóját. Szokásunk szerint 

akkor megadom a szót a bizottság tagjainak kérdések, észrevételek megtételére. 
(Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úrnak adok először szót. 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Én is köszönöm a miniszter úrnak a részletes és sok ágazatra kiterjedő beszámolóját. 
Nem rabolnám a miniszter úr meg a bizottság idejét azzal, hogy újra nekifussunk 
azoknak a vitáknak, amelyek a támogatáspolitika logikájából fakadnak, amit mi rendre 
bírálunk, és ami a mi véleményünk szerint messze nem azokat az elveket valósítja meg, 
amelyeket korábban mondjuk önök is a magukénak vallottak, azaz szerintünk még 
mindig a legtehetősebbek jutnak hozzá a támogatások legnagyobb részéhez; illetve a 
birtokpolitika részleteibe se mennék bele, bár a tavalyi év azért nem az állami 
birtokpolitikától volt hangos, hiszen már gyakorlatilag nem is tud az állam 
birtokpolitikát folytatni, ennek az ügynek a kimenetelét és előzményeit sem 
részletezném most az időhiányból fakadóan. 

A jogszabályoknál azonban megakadt a fülem, mert a miniszter úr azért 
nagyvonalúan kihagyott két, szerintem nagyon fontos dolgot. Egyrészt évek óta, most 
már tíz éve várjuk azt a szövetkezeti törvényt, amelyet beígértek, amely fél évről fél évre 
folyamatosan ígérgetve volt, bár manapság már az ígéretig sem jutunk el, és ezzel 
kapcsolatban érdeklődnék, hogy van-e terv ebben a jogalkotási ciklusban arra, hogy ezt 
végre benyújtsák, vagy egyáltalán milyen formában van. Illetve azt a szomorú 
jelenséget vettük észre most már sorozatosan, hogy a magánszemélyek által 
birtokolható, eddig közmegegyezésnek örvendő 300 hektáros birtokmaximumot 
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rendre lazítják és felülírják akár az öröklésnél, akár az osztatlan közösök 
kisajátításánál. Ez egy rendkívül rossz tendencia, és igazából érdemi választ nem is 
kaptunk arra, hogy ennek milyen szakmai okai vannak. Több esetben is ez volt az oka 
annak, hogy végül is nem tudtunk egy olyan jogszabályt támogatni, amelyet a többi 
szempontból egyébként elfogadhatónak tartottunk.  

Szintén érdekelne a méhészekkel kapcsolatban az, hogy ugyan jól láthatóan 
érzékelik a problémákat, a miniszter úr talán személyes érintettsége vagy korábbi 
érintettsége miatt is foglalkozik ezzel a kérdéssel, de mégis úgy látjuk, és a méhészek 
visszajelzéséből is ez jön ki, hogy nagyon kevés lesz az, amit eddig láthattunk, tehát az 
500 forintos családonkénti támogatás megduplázása nem fogja megoldani azokat a 
problémákat, amelyeket a piaci anomáliák okoznak, és ennél sokkal többet vár a 
méhésztársadalom. Van-e erre vonatkozóan valami elképzelés?  

Aztán szintén nagy médiavisszhanggal be lett jelentve Bezenye és Hegyeshalom 
határában az a gigaberuházás, amely, talán mondhatom azt, országos léptékben is egy 
nagyon komoly beruházásként lett meghirdetve - ez is duplán is érinti a miniszter urat, 
hiszen az ágazatért is felelős, illetve a választókerületéről van szó. Ezzel kapcsolatban 
mit lehet azóta tudni - nyilván arra vagyok kíváncsi, ami publikus és elmondható -, 
hiszen ez most már gyakorlatilag egy több mint egy éves történet, és azóta nem sok 
minden jelent meg róla a sajtóban.  

A pályázatokkal kapcsolatban még mindig sokszor érkezik be hozzánk panasz 
azzal kapcsolatban, hogy nagyon hosszúra nyúlnak az elbírálási idők. Balczó Zoltán 
képviselőtársammal már többször fordultunk az államtitkár úrhoz is, a miniszter úrhoz 
is például az őshonos állatok támogatásával kapcsolatos pályázattal kapcsolatban, ahol 
nagyon ellentmondásos válaszok érkeztek - aztán lehet, hogy a miniszter úrékat 
tájékoztatták először félre, és csak később érkezett meg a valós helyzetet feltáró válasz 
-, de még mindig vannak itt olyanok, akik évek óta hiába várják az egyébként jogosan 
várt és megítélt támogatásukat.  

Még egy problémát, illetve hiányosságot vetnék el. Szintén nagyon nagy hévvel 
indultak neki - legalábbis ami a kommunikációt illeti - az öntözhető területek mértéke 
növelésének. Úgy tűnt a 2018-as választások után, hogy ez ennek a ciklusnak egyfajta 
zászlóshajója lesz a minisztérium részéről, de a számok nem ezt támasztják alá, 
legalábbis amit látunk itt. Azok a tervek, amelyek a ciklus végére vonatkozóan 
elhangzottak, azok időarányosan eddig nem nagyon teljesültek. Van-e ezzel 
kapcsolatban terv? A jogszabályi háttér nagyjából talán rendeződött, de a forrás, az 
állami segítség és az állami beruházás eddig nem nagyon látszik a területen. Ezzel 
kapcsolatban mik a jövőbeni elképzelések? Röviden ezeket akartam felvetni, 
köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdező? (Jelzésre:) Steinmetz 

Ádám, majd Apáti István! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy tisztelettel 

köszöntöm a miniszter urat és az Agrárminisztérium képviselőit, és egyben köszönöm 
szépen, hogy minden évben lehetőség van egy ilyen meghallgatásra és kérdések 
feltevésére is így személyesen, szemtől szemben. Alapvetően nem visszaélve a 
miniszter úr idejével, energiájával hat kérdéskörrel készültem, amelyek közül az egyik 
már megválaszolásra került. Nagyon örülök neki, hogy ennek a kamikaze akciónak, 
ahogy a miniszter úr fogalmazott, ennek az ügynek pont kerül a végére, és a téves dél-
balatoni borvidéket jelképező vagy szimbolizáló táblák lekerülnek a 
választókerületemből, mert hiszen nincs ilyen borvidék.  
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Egy másik kérdés a balatoni hal ügye. Ezekben a kérdésekben szerettünk volna 
egy bizottsági meghallgatást tartani, de Font Sándor elnök úr javaslatára végül is ennek 
az ülésnek került úgymond a napirendjére. Nem biztos, hogy a miniszter urat kellene 
ebben a kérdésben meghallgatni, de akkor már élek ezzel a lehetőséggel. Örülök, hogy 
a balatoni hal ügyében vannak előrelépések, én Szári Zsolttal is egyeztettem egyébként 
idő közben ebben az ügyben, viszont - lehet, hogy a kérdésem nem volt elég konkrétan 
megfogalmazva - szintén egy megtévesztő helyzet, egy kicsit analóg a dél-balatoni 
borvidékkel, hogy balatoni keszeget árulnak a halsütödékben, aminek, tudjuk nagyon 
jól, semmi köze a Balatonhoz, de sokszor még a vízgyűjtő területén található 
halastavakhoz sem. Ebben szeretnék tehát egy határozott minisztériumi álláspontot, 
most a balatoni halászléről már nem is beszélve, hiszen ilyen kategória nincsen, mert 
hogyha ez az elkészítésre vonatkozik, akkor van tiszai meg dunai, Körös-tiszai, illetőleg 
dunai elkészítési mód, hogy pontosan fogalmazzak, balatoni elkészítési mód nincs, és 
akkor viszont csak arra tudunk gondolni, hogy a Balatonból származó halakból 
készülnek ezek az ételek, de ez nem így van. Úgyhogy erre is szeretnék egy választ kapni 
és ebben egy határozott fellépést kérni, hogy a jövő nyári turisztikai szezonban már se 
a külföldi, se a magyar vendégek ne legyenek becsapva.  

Elöljáróban szeretném jelezni, hogy a kérdéseimet nem fontossági sorrendben 
teszem fel, hanem folyamatában haladva. A Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályával 
kapcsolatban kérdeztem Farkas Sándor miniszterhelyettes urat, de az az igazság, hogy 
a kormánynak ön a tagja, és ön vett részt azon a nyári kormányülésen, amelyen 
megszületett a határozat azzal kapcsolatban, hogy hol lesz ennek a MotoGP-pályának 
a helye. Tisztelettel kérdezem a miniszter urat, hogy mint a magyar agrárium és a 
magyar környezetvédelem első számú vezetője tájékoztatta-e a kormánytagokat arról, 
hogy amennyiben ez a beruházás Hajdúnánáson fog megvalósulni, ott várhatóan több 
száz hektár kiváló, mezőgazdasági művelésre alkalmas föld kerül ki a mezőgazdasági 
földek köréből, és micsoda kár éri ezzel a gazdákat és milyen környezetpusztítás lesz, 
mint ahogy azt láthattuk egyébként Sávolyon 2008-ban, 12 évvel ezelőtt. Én továbbra 
is azt szeretném, hogy mind a környezetvédelmi okokra tekintettel, mind az agrárium 
érdekeire tekintettel és nem utolsó sorban a pénzügyi okokra tekintettel - láthatjuk, 
hogy sokkal olcsóbb lenne a sávolyi beruházást befejezni - ez újra napirendre kerüljön, 
és bízom benne, hogy az érveimet értékelve a miniszter úr is el fog tudni majd járni. A 
konkrét kérdésem tehát az, hogy milyen formában került ez napirendre, és milyen 
álláspontot képviselt azon az ülésen, amelyen ez a határozat megszületett 
Hajdúnánásról. 

A következő kérdésem, és nagyon örülök, hogy itt van Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke, hiszen az ő egyik kollégájától érkezett hozzám egy 
megkeresés annak érdekében, hogy a földforgalmi törvény végrehajtása során, a 
földadásvételek adásvétele során a kamara elnökségének van véleményezési, illetőleg 
döntési jogköre, amikor azonban véleményezi, hogy egy adott területnek ki lehet majd 
a vevője, sok mindent kell mérlegelnie, többek között például azt is, hogy a vevőjelöltek 
közül kinek mennyi területe van, illetőleg hogy a családtagoknak kinek mennyi területe 
van. Na most, jelen pillanatban a helyzet úgy áll, hogy a kormányhivatal egy 
gombnyomással meg tudja ezt nézni, az agrárkamarának pedig ehhez nincsen 
hozzáférése, éppen ezért a vevőjelölteket nyilatkoztatja meg a kamara, és a vevőjelöltek 
által adott nyilatkozathoz kötve hoz végül is döntést, ami viszont nem feltétlenül áll - 
hogy is mondjam - viszonyban, összhangban a valósággal, és erre vonatkozóan nem 
tudnak ellenőrzést folytatni. A kérdésem az lenne, hogy tudja-e támogatni azt, hogy 
legyen információáramlás a földhivatal és a kamara elnöksége között ilyen 
kérdésekben, hogy ne kelljen olyan adatszolgáltatásra kötelezni a termőföldet 
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megszerezni kívánó személyeket, amelyet egyébként a hivatal, jelen esetben a 
kormányhivatal földhivatala már amúgy is tud.  

A másik ilyen, szintén a földforgalom kapcsán felmerülő kérdés, hogy abban az 
esetben, ha a vevőjelöltet nem hagyja jóvá a kormányhivatal, akkor ez egy féléves - de 
például Pest megyében másfél éves - procedúra, mire ez lezajlik, és a tulajdonos 
birtokában, tulajdonában lévő forgalomképes dolog, a termőföld gyakorlatilag 
forgalomképtelenné válik, tehát nem tudja azt értékesíteni. Ez egy nagyon nagy 
probléma, én úgy gondolom, hiszen nem véletlenül akarja eladni valaki, hanem mert 
ilyen-olyan okokból kifolyólag szüksége van a pénzre. Mi a véleménye a miniszter 
úrnak az ilyen esetekről? Egyébként ez is egyeztetve van kamarai vezetővel, tehát úgy 
tudom mondani, hogy én azért egyeztettem a szakmával és több földdel foglalkozó 
személlyel. Ebben az esetben, úgy gondoljuk, az államnak kellene fellépnie, és piaci 
áron megvásárolnia azt a termőföldet, hogy az eladó valóban kaphasson pénzt ezért a 
területéért, amit persze nyilván meg kell előzze egy vizsgálat, én úgy gondolom, hogy 
ténylegesen mennyi a föld forgalmi értéke, mert azért látjuk, hogy a kifüggesztésen 
szereplő érték nem mindig azonos a helyben szokásos forgalmi értékkel. Kiküszöbölve 
egyébként tehát itt az esetleges túlárazást, meg lehetne nyilatkoztatni az eladót, hogy 
ezért a forgalmi értékért a magyar államnak eladja-e a földet, és akkor, azt gondolom, 
az eladó pénzhez jut, a magyar állam pedig azt a földet akár továbbértékesítheti 
árverésen is. Ez fontos dolog, mert tudomásom van arról, hogy több körös, több éve 
húzódó eladást, egyébként több vevőjelöltnek a szerzését nem hagyta jóvá valamiért a 
kormányhivatal, és így az eladó nem tudott pénzhez jutni.  

Továbbmegyek, és most már csak két kérdéskör van hátra. Az egyik a vadászati 
ágazat ügye. Most a külföldi bérvadászok belépése a pandémia miatt, mondjuk azt, 
hogy erősen korlátozott, ugyanakkor üzletemberek bejöhetnek Magyarországra, de 
például bérvadászok nem, akik, most tekinthetjük úgy, hogy üzleti alapon jönnek be, 
mert aki három szarvasbikát szeretne meglőni, az azért igen komoly összeget kell hogy 
Magyarországon hagyjon. A kérdés az, hogy tud-e a miniszter úr lépéseket tenni annak 
érdekében, hogy akár - ugye, most már gyorsteszteket is el lehet végezni - a határon 
elvégezzenek egy gyorstesztet, vagy a külföldi országban elvégeztessen egy gyorstesztet, 
és amennyiben negatív eredményt produkál, akkor bejöhessen az illető az országba 
vadászni. Ez azért is fontos kérdés, mert a vadhúsárak a felére-harmadára csökkentek, 
nem jönnek a bérvadászok, a hajtásokat külföldieknek így majd nem lehet szervezni, és 
ez bizony tönkre is teheti az ágazatot, hogyha ez hosszú távon így marad.  

Az utolsó kérdésem kapcsán ezúton is szeretnék gratulálni az osztatlan közös 
földtulajdonok megszüntetésére irányuló törvény megalkotásához, én azt gondolom, 
miniszter úr, hogy óriási siker, hogy a Magyar Országgyűlés ezt száz százalékban 
támogatta, és köszönöm ebben az önök konstruktív hozzáállását, hiszen a megalkotása 
során ellenzéki javaslatok is befogadásra kerültek. Beszéltünk arról korábban, hogy a 
magyar agrárium versenyképessége miatt fontos ez a lépés, ugyanakkor azt is látni kell, 
hogy a versenyképességnek az optimális birtokméret is fontos kritériuma, és most, 
hogy 1-jétől, január 1-jétől megindul, egy újabb lendületet kap igazából a tagosítás, félő, 
hogy kisebb, egyhektáros birtoktestek is létrejöhetnek, amelyek közbe vannak ékelődve 
akár egy nagyobb területben. Kíván-e lépéseket tenni, illetve milyen lépéseket kíván 
tenni, hogy mégis megmaradjon vagy hogy elősegítse a közös művelést a jövőben 
ezeken a parcellákon is? Illetőleg ehhez kapcsolódóan a bekebelezéshez szükséges azért 
jelentős tőkeerő is, és tervez-e a minisztérium, ha nem tervez, támogat-e a 
minisztérium egy olyan javaslatot, hogy az ehhez szükséges, a vásárláshoz szükséges 
pénzösszeget egy állami kamatmentes hitelből tudják igényelni azok a gazdák, akik ily 
módon az osztatlan közös tulajdont felszámolva ezeket a diribdarab területeket meg 
tudják vásárolni; akár egyébként a most, jelenleg folyamatban lévő állami 
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földeladásokból, van-e, lesz-e az Agrárminisztériumnak egy ilyen kerete, hogy legalább 
ennek az összegnek a terhére és a keretéig tudjanak a bekebelezni kívánó 
tulajdonostársak egy jó konstrukciójú vagy egy kamatmentes hitelt igényelni? Én azt 
gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hiszen sok kisgazdálkodó van tőkehiányos 
helyzetben, és ez egy nagyon fontos lépés és egy fontos gesztus is lenne, tehát bízom 
benne, hogy legalább ezek a földek nem az államadósság törlesztésére fognak 
fordítódni, hanem ezek a pénzek ily módon az agráriumot fogják szolgálni a jövőben. 
Köszönöm szépen, és elnézést, képviselőtársaim, hogyha hosszú voltam! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti Istvánnak adok szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen, és köszönöm a miniszter 

úrnak is a részletes beszámolót. Jó néhány felvetésem, észrevételem, kérdésem lenne. 
Az első rögtön egy olyan, amely a legcsekélyebb mértékben sem függ a magyar 
kormánytól, de nagyon súlyosan vagy közvetlenül érintené az agráriumot, hogyha 
végre jó irányba haladna, és ebben benne van természetesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye iránti természetes elfogultságom is, ez pedig az orosz piacok esetleges 
visszaszerzésének vagy megnyíltának, megnyílásának a lehetősége, amit most 
nemzetközi tilalmak tesznek teljesen lehetetlenné. Van-e a minisztériumnak vagy 
személy szerint akár a miniszter úrnak bármilyen hozzávetőleges tudomása akár a 
Külügyi és Külgazdasági Minisztérium részéről vagy felől, hogy belátható időn belül 
megnyílhat-e akár a zöldségek, gyümölcsök, a nyers, frissen szüretelt zöldségek, 
gyümölcsök vagy akár a magyar konzervipari termékek értékesítésének a lehetősége, 
mert személyes tapasztalataim és beszélgetéseim arra engednek következtetni, hogy 
igen nagy igény lenne erre egyébként mindkét fél részéről, tehát komoly fogadókészség 
is van Oroszország irányából.  

A következő kérdés a szüreti időszak által ihletett kérdés. A munkavállalók 
álláskeresési támogatása jó irányba halad, ott több jó irányba tett intézkedést látunk, 
ugyanakkor érdemes lenne megfontolni ennek a támogatásnak az esetleges emelését, 
másfelől pedig a munkáltatók részére történő, kedvezményekben vagy 
mentességekben direkt vagy indirekt módon megvalósított támogatásokat, gondolok 
itt a közteher-megfizetések alóli mentességre vagy a részleges kedvezményre, és 
egyébként az ily módon foglalkoztatható munkaerő éves munkanapban kifejezett 
munkaidőkeretének növelésére, ami, ha jól emlékszem, most 120 nap, ennek legalább 
a 180 napra történő emelése egyébként indokoltnak tűnik. Illetőleg nemcsak a 
közfoglalkoztatásból vagy a közmunkából érkezettek, hanem az álláskeresőként 
regisztráltak közül érkezettek esetében is érdemes lenne akár egységesíteni, akár 
szélesíteni ez a kört. Ez egy jó intézkedés megfelelően szigorú szabályokkal, hiszen 
havonta legalább 15 nap napi bejelentővel történő munkaviszonyt kell igazolni, tehát 
ez azért valóban a piaci munkába való visszaszoktatását is szolgálná egy igen-igen 
széles rétegnek, amely attól már régóta, akár generációkon átívelően elszokott. 
Úgyhogy ez mindenképpen előremutató, csak a javaslatom szerint itt érdemes lenne 
kiegyensúlyozó intézkedéseket tenni a munkáltatók irányába és az ő közterheik és 
adminisztrációs terheik csökkentése érdekében, mert sokszor olyan problémákkal 
szembesülünk, hogy az elektronikus felületen vagy a telefonon történő bejelentés 
bizony órákat késik, és annyit nem tudunk várni a munkakezdéssel, mint amennyit a 
telefonos leterheltség miatt kellene, ha pedig éppen akkor kap a gazda egy munkaügyi 
ellenőrzést, akkor horrorisztikus bírságokkal számolhat úgy, hogy az nem az ő 
felelősségi körében lévő okkal kapcsolatos.  

A földtörvénnyel kapcsolatos észrevételek elhangzottak. Én nagy tisztelettel 
szeretném idehozni a mostani miniszteri meghallgatás kapcsán is annak a 
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végiggondolását, hogy az elektronikus kifüggesztés adta lehetőségek miatt a 
kifüggesztés 60 napos idejét érdemes lenne legalább megfelezni. Így is legalább 5-6 
hónapot vesz igénybe optimális esetben is egy tulajdonjog-bejegyzés, de ez elmehet 
akár a 12 hónap közelébe is, és extrém gyorsítás esetén sem nagyon képzelhető el a 3-
4 hónapnál gyorsabb ügyintézés. A 60 nap szerintem szélsőségesen sok most már, a 
30 napra vagy akár a 15 napra való lecsökkentése is megfontolandó, de legalább a 
megfelezése. A másik pedig az egész logikának a megváltoztatása és a bonyolult 
viszonyok tisztázása vagy a bonyolultság enyhítése. Most gyakorlatilag egy átlag 
gazdálkodó, átlag eladó és átlag vevő számára teljesen átláthatatlan a papírok 
pingpongoztatása vagy az iratok útvonala az okiratot szerkesztő ügyvéd, az 
agrárkamara, a megyei földhivatal, a helyi földbizottság és még a föld fekvése szerinti 
körzeti földhivatal között, de sokszor még az ügyvédeknek is folyamatábrát kell 
felrajzolniuk ahhoz, hogy átlássák ezt a folyamatot.  

Ehhez kapcsolódna egy még merészebb elgondolásom, miszerint a kifüggesztés 
időtartamának csökkentésén túl talán érdemes lenne azt is végiggondolni, amit, 
tudom, kimondani könnyebb, mint megvalósítani, hogy közelebb hozni annak a 
megvalósítását, hogy az eredeti szerződéses eladó és szerződéses vevő között menjen 
teljesedésbe a szerződés, és amennyiben igazoltan, megnyugtatóan bizonyítható, hogy 
helyben lakó gazda vagy mindenképpen földműves akarja megvenni a magyar földet, 
magyarul a magyar föld magyar tulajdonban való megtartása kiemelt érdekeinek 
sérelme nélkül, de mégiscsak csökkenteni azt az esetszámot, ami igen gyakori, hogy 
gyakorlatilag sokszor helyi rivalizálásokból vagy presztízsharcokból adódóan, mondjuk 
ki, egymás bosszantására tesznek elővásárlási nyilatkozatokat gazdák. Nem hiszem, 
hogy az ilyen jellegű versengésnek helye van, sok más versengésnek helye van az 
agráriumban, de ennek, úgy hiszem, hogy nincs, és biztos vagyok benne, hogy az 
Agrárminisztérium jogászai vannak olyan képzettségi szinten, hogy ezt a nem túl 
könnyű feladatot meg tudják oldani.  

És akkor mondjunk ki itt, ha nem is olyan szűk körben, egy másik problémát, 
hogy bizony nem biztos, hogy a magyar föld ára egyébként örvendetes emelkedésének 
csak természetes alkotóelemei vannak, hiszen talán előfordulhat az is, hogy a 
szerződésekbe nem minden esetben a valódi ár kerül bele, hanem pontosan ezek miatt 
az indokolatlanul elbonyolított viszonyok miatt védőárat építhetnek be - bízom benne, 
hogy nem fordult elő még ilyen Magyarországon, de hallottam már erre utaló jeleket -, 
amelyek viszont mesterségesen fújják fel a magyar föld árát, ami nem biztos hogy a 
jelen viszonyok közepette egy minden esetben kívánatos jelenség. Mondom, az nagyon 
jó, hogy egyre értékesebb a mi földünk, ez kétségtelen, de hogyha ez mesterséges 
hatások meg a magyaros, leleményes szerződéses trükkök által felhajtott, akkor lehet, 
hogy ezt a fajta lendületet azért talán érdemes lenne mérsékelni.  

Még egy dolog a földtörvény kapcsán: az egész folyamatot talán a feje tetejéről a 
talpára kellene állítani, sőt nem is talán, hanem biztos, ugyanis amikor a megyei 
földhivatali normakontroll belép, akkor már túl vagyunk a kifüggesztés időszakán. 
Érdemes lenne az egészet megfordítani, hogy azok a szerződések kerüljenek 
kifüggesztésre és kerüljenek bele abba a csatornába, amelyen igen hosszú-hosszú idő 
alatt mennek végig, amelyek a megyei földhivatali jelzés szerint már nem küzdenek 
hiányosságokkal, vagy nem eredményezhetik a folyamat legvégén azt, hogy végül nem 
engedélyezik vagy nem járulnak hozzá a szerződés megkötéséhez és a szerződéses vevő 
tulajdonjogának a bejegyzéséhez.  

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése. Ezzel kapcsolatban csak az lenne a 
kérdésem, hogy a gazdák felvilágosítása, illetőleg az ügyvédek és a hivatalok 
felkészítése arra a munkateherre, amely január 1-jétől vár rájuk, megindult-e, ha igen, 
akkor ez hol tart, az iratminták elkészítésével hogy állnak az illetékesek. Mert ezeknek 
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bizony lassan-lassan készen kellene állniuk, hogy január 1-jére, amikor eldördül a 
startpisztoly - mert sokan legszívesebben már január 2-án megkezdenék az osztatlan 
közös földjeik tulajdonjogának rendezését -, addigra ezek már készen álljanak.  

Ehhez kapcsolódna néhány felvetésem a sokszor mostohagyermekként kezelt 
erdőgazdálkodással kapcsolatban, visszautalva a brüsszeli tárgyalásokra. Van-e arra 
bármilyen esély - talán lehet, hogy most már idő után kérdezem -, hogy valamilyen 
rendezőelv alapján, még ha csökkentett mértékben is, de legalább a rendezett tulajdoni 
viszonyú magyar erők valamilyen normatív támogatást kapjanak? Mi a helyzet a 
legelők mellett az erdők Natura 2000-es támogatásával, ennek az összege vagy 
szabályozása változik-e? Gondolok itt arra, hogy az erdők esetében az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetését egyfajta, ha nem is kifejezett, de hallgatólagos ösztönzőként 
talán valamifajta, ha nem is a szántóknál vagy legelőknél vagy más művelési ágaknál 
megtapasztalt mértékű, de mégis valamifajta normatív támogatáshoz talán érdemes 
lenne hozzácsatolni, ami biztosan teljesítményfokozóként hatna. Mert, valljuk be 
őszintén, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése vélhetően az erdők esetében fog a 
leglassabban és a legkésőbb végbemenni, nagy valószínűséggel a szántó, gyümölcsös, 
legelő művelési ágú területek lesznek a népszerűbbek, de egy elfogadható 
ösztönzőrendszerrel talán a magyar erdőket és az erdőgazdálkodást lehetne ilyen 
módon egyébként segíteni.  

Végül, de nem utolsó sorban egy olyan kérdés, amely gyakran felmerül a 
választópolgárok részéről, és eléggé kaotikusak itt az információk, hogy a néhány száz 
méteres díszkerteknek, a néhány száztól akár a néhány ezer négyzetméteres 
térmértékig terjedő kiskerteknek, tehát családi házakhoz tartozó kiskerteknek és 
díszkerteknek a fúrt kutakból történő öntézésével kapcsolatban mi a hatályos 
szabályozás, és érintheti-e őket a bejelentési kötelezettségen túl bármilyen egyéb olyan 
jellegű kötelezettség, amely mondjuk közérdeklődésre tarthat számot. Köszönöm 
szépen, ennyi lenne.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Czerván Györgynek adok szót. 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Urak! Köszönjük szépen a részletes és tartalmas tájékoztatást. Én 
nagyon örültem, amikor, ha jól emlékszem, múlt hét szerdán meghallottam a miniszter 
úr nyilatkozatát a luxemburgi tárgyalások eredményeképpen arról, amit itt is 
elmondott a miniszter úr, hogy sikerült egy kompromisszumos megoldást elérni. 
Higgyék el a kollégák, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hiszen nagyon sok fajta ország 
érdekét, mindenfajta érdeket kell kompromisszummal közös nevezőre hozni, eszembe 
is jutott a kilenc évvel ezelőtti magyar elnökség alatti KAP-tárgyalások menete, hogy 
bizony már akkor is meg kellett harcolni azért, hogy a termeléshez kötött meg az 
átmeneti nemzeti támogatások megmaradjanak, egyáltalán hogy a büdzsé ne vagy csak 
minimális mértékben csökkenjen. Én ezeket nagyon nagy sikernek tartom, és személy 
szerint én annak is örülök, hogy két év átmeneti év lesz, hiszen a jelenlegi rendszer - a 
közvetlen támogatásokra gondolok elsősorban - folytatódni fog, és az esetleges ’23 
utáni változásokra így még több idő lesz majd felkészülni. Ahogy hallottuk, a tervezés 
folyik mind a közvetlen támogatások, mind a vidékfejlesztési támogatások 
tekintetében. Itt csak egy apró kérdést szeretnék feltenni: hogy látja a minisztérium, az 
új jogcímek a vidékfejlesztési EMVA-s támogatásoknál várhatóan mikor jöhetnek majd 
ki először a következő időszakra vonatkozóan?  

A minisztériumnak van egy olyan akciója, amelyről talán kevesebb szó esett, a 
fásítási, fatelepítési meg erdőtelepítési akció. Ezt csak azért említettem meg, mert az 
én választókerületemben is nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, önkormányzatok, 
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civil szervezetek. Ugye, egy-egy pályázatnál 30 fáról van szó, ami látszólag szinte 
semmi, de higgyék el, hogy az nagyon is fontos dolog, nemcsak azért, mert jó fát ültetni, 
meg hogy a jövő generációra tudunk gondolni, hanem ennek komoly közösségformáló 
ereje is van. Úgy tudom, hogy az őszi akciók most már lassan kifutnak, és jön még a 
tavaszi. Én arra biztatnám a minisztériumot, miután ez nem is kerül olyan horribilis 
pénzbe, de szerintem ez egy nagyon jó akció, hogy lehetőség szerint ennek jövő ősztől 
újra legyen folytatása.  

A környezetvédelmet írtam még fel. Csárdi Antal képviselő úr az LMP részéről 
nincs már itt, de az 1. napirendi pontnál ostorozta a kormányzatot, hogy nem fordít 
elég figyelmet a környezetvédelmi dolgokra, és volt már nekem ezzel kapcsolatban más 
képviselővel, Vadai Ágnessel is - ő sincs itt - vitám. A KAP tekintetében, illetve az 
agrárium tekintetében pont a KAP-rendszer miatt ha akarná sem tudná hanyagolni a 
környezetvédelmet az érintett terület, hiszen mind a közvetlen támogatásoknál, mind 
a II. pilléres vidékfejlesztési támogatásoknál annyi környezetvédelmi feltétel és előírás 
van a támogatások lehívhatósága érdekében, hogy már-már pont az a bajunk, hogy az 
már néha az agrártermelést veszélyezteti. Ezért is jó hír az a kompromisszumos 
megállapodás, amelyről a miniszter úr beszélt.  

Még egy dolgot szeretnék kiemelni, ami szintén az 1. napirendi pont kapcsán 
hangzott el, de a miniszter úr is érintette, az agráriumnak az a fejlődése, amelyet csak 
az exportadatok mutatnak - lehetne más számokat is előzni, de én azt szeretném 
megemlíteni. 2010 óta töretlen a fejlődés, amely mind a mezőgazdaság, mind az 
élelmiszeripar exportvolumenének az alakulását jelenti, most, hogyha jól értettem a 
számot, 9,4 milliárd euró, és ami ezen kívül még fontos, hogy a nemzetgazdaság 
külkereskedelmi aktívumának a 64 százalékát tette le a nemzetgazdaság asztalára. Én 
azt hiszem, hogy ez megsüvegelendő teljesítmény nemcsak a mi esetünkben, hanem az 
egész Európai Unióban. Én ehhez is szeretnék gratulálni. És ha már itt az EMVA-s 
támogatásokat említettem, biztos vagyok benne, hogy ebben az eredményben nagyon 
fontos szerepet játszottak azok a támogatások - gondolok itt elsősorban az ÉLIP-es, az 
élelmiszeripart segítő támogatásokra -, amelyekre lehetőség volt, és, gondolom, ez 
majd az új ciklusban is rendelkezésre áll lehetőségként. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Először is én is köszönöm a beszámolót, és 
szeretném megköszönni azt a pandémia alatt tanúsított rugalmasságot, pozitív 
hozzáállást és nem utolsó sorban azt a hatékony cselekvést, amelyet a magyar vidék 
megtapasztalhatott. Én azt gondolom, hogy nem volt olyan teljesíthető vagy néha még 
teljesíthetetlennek tűnő kérés sem, amelyet a minisztérium ne oldott volna meg, de 
legalábbis ne tett volna meg mindent annak érdekében, hogy az sikerüljön. Azt 
gondolom, a mezőgazdaságon belüli ágazatok szinte mindegyike egyértelműen 
pozitívan vélekedett arról a munkáról, amely az idei esztendőben ennek kapcsán 
történt. Én azt hiszem, hogy a bajban, amit lehetett menteni, azt a minisztérium 
mentette, és ezt, azt gondolom, illik egy szóval megköszönni.  

Arra szeretnék rávilágítani, hogy milyen fontos dolgok történnek velünk az idei 
esztendőben és a közeljövőben. Azt hiszem, hogy a mostani esztendő és a jövő év első 
fele talán a rendszerváltás utáni időszak legizgalmasabb másfél éve lesz, olyan 
jogszabályok kerülnek a parlament asztalára, amelyek elképesztő fontossággal bírnak. 
Azt gondolom, az, hogy az osztatlan közöst, ami a magyar agrárium rákfenéje a 
kezdetektől fogva, képesek vagyunk megoldani, és hogy a minisztérium egy olyan 
javaslattal előállva vágta át a gordiuszi csomót, amely, azt gondolom, megnyugtatóan 
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és valóban a jó irányba, a gyakorló magyar gazdákat előtérbe helyezve oldja meg ezt a 
problémát, az óriási eredmény.  

A családi gazdaságok, az őstermelők vonatkozásában ma, a mostani ülésünkön 
volt a jogszabály részletes vitája. Azt hiszem, itt is nagyon komoly pozitív változásokat 
tudunk előidézni, és szintén köszönöm azt az együttműködést, amit ennek kapcsán 
tapasztaltunk, hisz nagyon sok közös munka van abban, hogy ez a jogszabály ebben a 
formájában a Ház elé kerülhetett.  

Hogy egy kicsit a jövőbe is tekintsek, a miniszter úrtól már több alkalommal 
hallottam, hogy az öröklés a következő olyan téma, amelyet a tárca be akar hozni a 
parlament elé. Én azt hiszem, hogy az osztatlan közössel együtt az öröklés kérdését 
rendezve tudunk egyébként olyan földforgalmi szabályokat és egy következő generáció 
számára is vonzó agráriumot teremteni, mint amilyet mindannyian szeretnénk. Ebben, 
én azt hiszem, nagyon sok közös munkánk kell hogy legyen.  

A következő közös agrárpolitika, én azt gondolom, óriási lehetőséget hordoz 
magában, és valóban megsüvegelendő az az agrárdiplomáciai munka, amely el lett 
végezve itt az elmúlt időszakban. Ugyanakkor a lehetőségek mellett azért nagyon 
komoly veszélyeknek is ki vagyunk téve, és itt hadd reagáljak Czerván képviselőtársam 
felvetésére, hogy a környezeti értékek megőrzése irányába tett lépések, amelyek 
céljukat illetően senki által nem kritizáltak, olyan eszközrendszert kényszerítenek ránk, 
amely egyébként hitem szerint nem fog a cél irányába hatni, sokkal inkább 
kontraproduktívak lesznek. Itt a biodiverzitás és a Farm to Fork stratégiák egész 
egyszerűen abnormális, teljesíthetetlen és egyébként az európai gazdák összességét, 
attól tartok, csalásra és a szabályok be nem tartására ösztönző lépéseket kényszerítenek 
ránk, ami abszurdum.  

Azt hiszem, a kockázatok vonatkozásában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
nagyon érdekes dolgokat olvasunk, amikor azt mondják, hogy bizonyos műtrágya-, 
vegyszerfelhasználás vonatkozásában milyen csökkenéseket, adott esetben akár 
50 százalékos csökkenést kell elérni 2030-ig. Én sehonnan nem tudtam kivenni, hogy 
ez mire lesz értelmezendő, mert ha mondjuk a holland és a magyar szerhasználatot 
egyaránt a felére kell csökkenteni, akkor azért az egy érdekes szituáció lesz, mert 
hogyha a hollandok is lecsökkentik a felére, meg mi is, akkor a hollandok egyébként 
még mindig kétszer annyit fognak felhasználni bizonyos anyagokból, mint mi most. Ez 
tehát egy elképesztő versenytorzító dolog lehet. Még egyszer mondom: szerintem nincs 
élő ember, aki vitatkozna az elvekkel, a célokkal, hogy vigyázzunk a Földünkre meg 
vigyázzunk a környezetünkre, de ezek az eszközök alkalmatlanok arra, hogy ezeket a 
célokat elérjük, és ezt mint veszélyt szerintem fontos hogy lássuk.  

A közös agrárpolitika vonatkozásában a Vidékfejlesztési Program az a csomag, 
amely a fejlesztést, a versenyképességet, a jövőt jelenti, ezért én azt gondolom, hogy 
közös feladatunk lesz, és nagyon remélem, hogy a miniszter úr sikeresen tudja majd 
képviselni a kormány előtt azt a szándékot, hogy a Vidékfejlesztési Programnak a 
társfinanszírozási aránya emelkedjen. Én azt hiszem, ebben kell hogy 
megmutatkozzon, hogy mit is gondol a kormány valóban a magyar vidékről, és hiszem, 
hogy ebben a miniszter úr sikeresen fogja majd tudni képviselni az ágazat érdekeit. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Apáti István egy percet kért még, és utána megadnám a szót a miniszter 

úrnak a válaszra, ha nincs más jelentkező. (Jakab István jelzésére:) Van még, igen, 
akkor még nem adom meg majd neki a szót, de most Apáti Istvánnak igen. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm az elnök úr nagyvonalúságát. Az 

erdőfelújítási biztosítékokat felejtettem ki az előbb. Kérem a tárcát, hogy alapjaiban 
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gondolják át annak az összegét, mert a mostani nem védelmi, hanem megtorló jellegű, 
és a kifizetés időpontját, mert a tarvágás megkezdése előtt át kell utalnia az 
erdőgazdálkodónak, ami nyilvánvalóan méltánytalan helyzetbe hozza őt. Ez lenne a két 
legfontosabb szabályozási pont. Helyes, hogy van, helyes, hogy létezik, ugyanakkor az 
esetköröket is érdemes lenne áttekinteni, mert most értelmezésem szerint túlságosan 
tág, legalább kétszeres mértékű az indokolthoz képest, és a kifizetés időpontja vagy 
ütemezése is átgondolást érdemelne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Jakab István alelnök úrnak adok szót. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke: (Hangosítás nélkül:) 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igaz, hogy nincs hangosítás, de talán lehet hallani. 
Engedje meg, miniszter úr, hogy nem a bizottság tagjaként, de elkötelezett agráriusként 
kifejtsem az álláspontomat! Miniszter úr, az elmúlt időszakban - és nem dicsérni 
jöttem, de mégis el kell mondjam - az a nyugodt, megfontolt, higgadt építkezés, 
jogszabályalkotás meghozta az eredményét itthon. Azt gondolom, hogy a Magyar 
Országgyűlésben egy külön színfolt, egy külön hang, amikor az agrártörvényeket 
tárgyaljuk, amikor higgadtan, szakmai alapon végiggondolva érdemi kérdésekre 
érdemi válaszokkal tudunk építkezni, persze egy-egy jól előkészített törvény kapcsán. 
Köszönet ezért! (Hangosítással folytatja.) 

A másik, ami most zajlik, és itt hadd csatlakozzam Győrffy Balázs elnök úrhoz! 
Arra, hogy a magyar agrárvezetés hangját tisztán lehetett hallani Luxemburgban, 
tisztán lehetett olvasni a német lapokban, világosan megfogalmaztuk, hogy mi az 
európai gazdák érdeke, arra, azt gondolom, valamennyien büszkék lehetünk, mert 
magyar vezetők mondták ki az európai gazdák érdekében azokat a gondolatokat, 
amelyeket mások nem tettek az asztalra.  

Én továbbra is nagyon kérném és nagyon biztatnám a miniszter urat és 
munkatársait, hogy egy dologra nagyon figyeljünk: hogy a harmadik országokból az 
Unió területére beérkező élelmiszerek esetében az előállítás körülményeit ott, a 
helyszínen ugyanúgy ellenőrizzék, mint ahogy nálunk, mert ha ezen a ponton sikeresek 
leszünk, akkor gyakorlatilag nem lehet bennünket legyőzni a versenyben.  

Még egy gondolat talán: minden fronton hangsúlyozzuk, hogy a gazdáknál 
többet a környezetvédelem érdekében, a magyar állattenyésztőknél többet a 
környezetvédelem érdekében nem tesznek mások sem. Mi most azokat akarjuk egekbe 
emelni, akik az esőerdőket irtják, és azon a területen szóját, GMO-s szóját termelnek, 
és idehozzák Európába. Ennek mi nem akarunk tapsolni, de úgy érzem, hogy a többi 
uniós gazda sem.  

Miniszter úr, államtitkár urak, nagyon szépen köszönjük a támogatást, az 
együttműködést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én csak egy mondatot szeretnék hozzátenni, amit 

most már notóriusan megteszek, amióta azt vettem észre, hogy bizonyos körök a 
mezőgazdaságot mint a világ legnagyobb környezetszennyezőjét és a klímaváltozás 
legnagyobb felelősét kezdik el az utóbbi három-négy-öt évben beállítani. Sajnálatos 
módon az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának zöldképviselői is ezt 
állítják a bizottságon belül, és ezért arra kérem a miniszter urat és az államtitkári 
csapatát, hogy bármikor, amikor európai szinten, de akár hazai szinten is ilyen irányú 
megfogalmazásokat hallanak, akkor azokat kategorikusan utasítsák vissza, és azonnal 
meg kell nevezni a bizonyítottan legnagyobb környezetszennyezőt, amely pedig 
változatlanul az olajipar, a fosszilisenergia-ipar és az ezen termékeket feldolgozó és 
felhasználó ágazatok, valamint a divatipar.  
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Erről nem szeretnek beszélni, de a világ második legnagyobb 
környezetszennyezője a textilipar, a divatipar, amely félelmetes mértékben rongálja a 
környezetet és állít elő hetente eldobásra ítélt új kollekciót, és ezzel őrjíti meg a világot. 
Az Amerikai Egyesült Államokban most már 70 százalék fölötti azon termékek - 
ruhaneműkről beszélek - aránya, amelyek bálákba vannak csomagolva, nem tudnak 
velük mit kezdeni, nincs a világon annyi ember, amennyi ennyi ruhát valahol még, ha 
ingyen adják is neki, el tudna hordani. (Pócs János távozik az ülésről.) Ezek után a 
mezőgazdaságot mégis a legnagyobb szennyezőnek beállítók hordják pont azokat a 
ruhákat, amelyekkel a legnagyobb szennyezést hajtják végre, csak erről nem szeretnek 
beszélni. Úgyhogy én kérem, hogy ezt most már kategorikusan, tudatosan utasítsuk 
vissza, és itt is újfent javaslatot teszek arra, hogy ebben a V4-ek keretében a 
mezőgazdasági miniszterekkel együttműködve valamilyen állásfoglalást ki kellene 
nyilvánítanunk a világ közvéleménye felé, mert nem maradhatunk ebben a defenzív 
magatartásban, mert ennek az lesz a következménye, az az értelmetlen követelmény 
lesz a következménye, amelyben a mezőgazdasági termelőket akarják olyan illuzórikus 
termelési környezetbe beszorítani, amelyben már lehetetlen termelni. Itt nevesíthetjük 
akár a növényvédő szerek kivonását, de további lépéseket is, akár a túlzott, olyan 
műveleteket, mint például amire a miniszter úr utalt itt - és gratulálok ebben a sikerhez 
-, hogy a 10 hektár alatti területeken már nem lehet tovább variálni, ökológiai 
sokszínűséget beállítani, de valaki még azt is kitalálta, hogy még itt is kellene, tehát a 
létezhetetlent kívánják a mezőgazdaságtól, mintha mi lennénk a legnagyobb felelősök 
a klímagázok miatt, a hőmérséklet-emelkedésért és a világ egyébként kellemetlen 
ökológiai állapotáért.  

Ezt kategorikusan utasítsuk vissza, mert a saját gazdáinkat, az európai gazdákat 
hozzuk olyan lehetetlen helyzetbe, amellyel nagyon meg fogjuk drágítani az élelmiszer-
termelést. Ennek az lesz a következménye, hogy miközben versenysemlegességet 
kiáltunk, és a globalizáció következtében bármelyik termékkel, élelmiszerrel 
versenyeztetni akarjuk az Európában megtermelt élelmiszert, a semmilyen 
környezetvédelmi vagy az emberi egészségre vonatkozó feltételeket nem betartó 
országok termékeit, élelmiszereit fogjuk majd Európába importálni, mert azt állítjuk, 
hogy azok olcsóbban állítják elő, tehát akkor a verseny győzött, miért ne hozhatnánk 
be, és semmilyen lépést nem teszünk arra nézve, hogy az Európába importált 
termékekre előírjuk azokat az, úgymond, szigorú környezetbarát feltételeket, 
amelyeket egyébként a saját, európai gazdáinktól kőkeményem megkövetelünk. Itt 
tehát valahol nagyon félreszaladt ez a logika, aminek, mint mondom, az alapja az, hogy 
a mezőgazdaságot állítják be a világ környezete legnagyobb rombolójának; ezt, legyünk 
szívesek, kezdjük el tűzzel-vassal irtani! Elnézést ezért az újbóli megszólalásomért! 

A miniszter úrnak adnék szót a viszonválaszokra. 

Dr. Nagy István válaszai, reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr, 
és köszönöm mindnyájuknak a kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat, hiszen 
mindegyikből az a felelősségérzet sugárzik, amely azt mutatja, hogy felelősen képviselik 
a magyar mezőgazdaság és a magyar gazdák érdekeit.  

Hadd indítsam onnan - az elnök úrhoz csatlakozva egy picit -, hogy pontosan mi 
a közös agrárpolitika lényege, miért is van közös agrárpolitika, és miért kapnak a 
gazdák támogatást, hiszen nagyon sokszor felvetődik az, hogy ez teljesen igazságtalan 
támogatás, miért nem a munkásoknak osztják ki azt a pénzt, miért nem a fizetések 
magasabbak, és miért a gazdatámogatás finanszírozódik. Az első alapvetés az, hogy ez 
a támogatás teszi lehetővé a minőségi és a megfizethető élelmiszerekhez való 
hozzájutást szerte Európában, a támogatásoknak ez az egyik biztosítéka, de ez hiányos 
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magyarázat volna, mert ezt fedezné akkor az, hogyha azt mondanánk, hogy a bérből és 
fizetésből élőknek adjunk több támogatást, és akkor majd meg tudják vásárolni a 
magasabb árú élelmiszert. De van annak egy pluszhozadéka, hogy a gazda kapja a 
támogatást: hogy olyan területeken is fenntartják a gazdálkodást, amelyeken 
egyébként támogatás nélkül nem lenne érdemes, azaz a táj megőrzésében, 
minőségének fenntartásában abszolút alapvető szerepet játszik ez a támogatási forma, 
tehát azért, hogy ott is kultúrtáj maradjon, ott is megművelt terület legyen, ahol 
egyébként, ha a konkrét matematikát vennénk alapul, nem folyna gazdálkodás. Ezért 
szükséges tehát, hogy legyen támogatás.  

Amit mi a minisztériumban vallunk és képviselünk szerte a nemzetközi 
porondon, az az, hogy nem lehet különbséget tenni Európán belüli és Európán kívüli 
élelmiszer között. Hogyha teljesítenünk kell azokat a megnövekedett elvárásokat, 
amelyeket társadalmi szervezetek megfogalmaznak a mezőgazdálkodással szemben, 
akkor nyilván élelmiszerár-emelkedéssel kell számolni, de nem lehet, hogy majd 
mindenki azzal nyugtassa magát, hogy akkor majd olcsó importból behozzuk; azaz az 
az álláspontunk, hogy minden élelmiszernek, amely az Európai Unióban kerül 
forgalomba, ugyanolyan feltételeknek kell megfelelnie az előállítás körülményei 
közepette, az állatjóléti követelmények kapcsán, a nyomon követhetőségben, az 
eredetvédelemben, és lehetne sorolni, nem lehet tehát az, hogy ilyen téren az európai 
gazdák védtelenek maradjanak. Ezzel szemben természetesen fennáll az az arcpirító 
magatartás, hogy miközben az európai tojástermelőknél egyre inkább szigorítják a 
ketreces tojástermelést, és a mélyalmosra való átállítást támogatják, addig Ukrajnában 
a világ legnagyobb tojástermelő üzeme előállításához nyújt az Európai Unió gigahitelt, 
természetesen ketreces tojástermelési technológiára. Ez olyan fokú versenyhátrány az 
európai gazdák számára, amely mellett természetesen nem lehet szó nélkül elmenni. 
Azon túl tehát, hogy megnövekedett társadalmi elvárásoknak kell megfelelnünk a 
környezetünk védelme érdekében, ami egy nagyon helyes dolog, hozzá kell járulnia a 
megfelelő piacvédelemnek is, hogy ne szenvedjenek hátrányt, jogtalan hátrányt az 
európai termelők.  

Rátérve azokra a kérdésekre, amelyeket képviselőtársaim fogalmaztak meg, 
Magyar Zoltán felvetéseivel hadd kezdjem, aki azt mondta, hogy birtokpolitikával nem 
nagyon foglalkoztunk. Hát, szerintem pedig nagyon jelentősen foglalkoztunk vele, 
hiszen az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló törvény megalkotása egy olyan 
évtizedes béklyónak a feloldása, amely mindenképpen említésre érdemes, és 
mindenképpen olyan jelentőségű, amely szinte minden gazdatársunkat érinteni tudja. 
Ezzel kapcsolatban azt a félelmet megfogalmazni, hogy lazítunk a 300 hektáros 
birtokmaximumon, engedje meg, képviselőtársam, hogy azt mondjam, hogy az 
egyszerűen említésre sem méltó, hiszen ezeknek a közös osztatlan területeknek 
mekkora érintettsége van? Fél-egy hektár, ha egy embernek egyáltalán van akkora! De 
azt mondani a tulajdon szentsége miatt, hogy ha valakinek már van 300 hektárja, akkor 
örökléssel nem tudja megörökölni azt a fél hektárt vagy egyet, amely ott van, az 
szerintem mindenképpen nagyobb sérelem. Énszerintem tehát félnivaló ebben a 
kérdésben egyáltalán nincsen, mert a jogalkotó szándéka sem az, hogy ezt növeljük. És, 
valljuk be, hány embert fog ez a kérdéskör érinteni? Valószínűleg egy kezemen meg 
fogom tudni számolni. Ez tehát egyszerűen nem valós probléma, inkább, sokkal inkább 
egy olyan, papíron megalkotott helyzet, amely előfordulhat, de számottevő jelentősége 
nincs, vagy hogy teljesen egyértelműen fogalmazzak: a jogalkotói szándék ezzel 
teljességgel ellentétes, szigorúan ragaszkodunk a 300 hektáros nagysághoz.  

A szövetkezeti törvény kapcsán annyit mondanék, hogy az Igazságügyi 
Minisztérium készíti, hiszen a szövetkezéssel - és ez adja ennek a nehézségét -, a 
szövetkezettel kapcsolatban nekünk agráriusoknak megvan a fejünkben, hogy mi az, 
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de ha végiggondoljuk, vannak itt takarékszövetkezetek is, és számos egyéb olyan 
oldalága van ennek a törvénynek, amely messze-messze túlmutat csak a 
mezőgazdaságon. Ezért kell egy átfogó törvényalkotás, és ez az Igazságügyi 
Minisztériumban zajlik.  

Méhészek helyzete. A helyzet a következő: rengeteg olyan intézkedést hoztunk, 
amely a magyar méhészek piacvédelmét szolgálja. Megtisztítottuk a hazai piacot a 
hamis mézektől, Magyarország a zászlóvivő volt ebben, nem engedtük, felhívtuk az 
Európai Unió figyelmét arra, hogy a távol-keleti importmézek milyen veszéllyel járnak, 
felhívtuk a figyelmet a címkézési problémára, tehát Európában és Magyarországon is 
meghoztunk minden intézkedést azért, hogy a magyar méhészek termelése védve 
legyen. Na, azzal szemben nem tudunk mit tenni, hogyha egy tavaszi fagy elviszi az 
akácot, vagy éppen a napraforgó nem mézel, és a méhész-, a mézbevétel vagy a 
méztermés csökken. Azt is el kell mondjam önnek teljesen nyílt szívvel, aminek nagyon 
örülök, és amire büszke vagyok, hogy 2018-tól, amióta az új kormány fennáll, azóta 
neonikotionidot nem használ a magyar agrárium a talajban, tehát a beporzók védelme 
érdekében is elkövettünk mindent, hogy megóvjuk a méhállományt, és lehetővé tudjuk 
tenni azt, hogy nyugodtan tudjanak termelni.  

Egy tény: nincs erőnk ahhoz, hogy meggyőzzük az európai uniós fogyasztókat 
arra nézve, hogy ne importáljanak Kínából mézet, hiszen az Európai Unióban kevesebb 
méz terem, mint amennyire szükség van, tehát mindenképpen van mézimport. 
Innentől kezdve végtelenül nehéz küzdelem, piaci küzdelem, hogy a magyar mézet 
hogyan pozícionáljuk. Egyetlenegy lehetőségünk van, amiben jó úton haladunk: ha a 
címkézéssel különbséget tudunk tenni méz és méz között, ha rá tudjuk irányítani a 
figyelmet arra, és el tudjuk érni azt, hogy ahogy az autók különböző kategóriáinak is 
különböző árszintje van, úgy a mézeknek, a különböző minőségű mézeknek is 
különböző árkategóriájúaknak kell lenniük. Jelenleg az a helyzet, hogy a magyar méz 
mint javító méz szerepel az Európai Unió palettáján, azaz az importmézhez, méz jellegű 
termékhez, hogy egészen pontosan fogalmazzak, amely 70 százalékban van az üvegben, 
30 százalékot tesznek hozzá a magyar mézből. Ez a helyzet, így lesz fogyasztható az a 
méz, amit az Európai Unióban árulnak. Jelzem, ilyen méz a magyar piacon nincsen, 
tehát azt sikerült elérni, hogy a magyar polcokon, a magyar áruházak polcain magyar 
méz van, amely természetesen minőségi, annak az ára olyan. Nem tudunk mást tenni, 
mint hogy a támogatást fokozatosan növeljük.  

Amellett sem lehet elmenni, kedves képviselőtársam, hogy, azt hiszem, 242 év 
után teljes adómentességet élveznek a méhészek, tehát minden bevételük adómentes. 
Ez szerintem megint csak egy olyan adalék a méhészeti tevékenységhez, amely mellett 
szó nélkül elmenni nem lehet. Az természetes, hogy még többet szeretnének, hiszen ha 
az ember ad, akkor mindig jobb, ha többet tud adni. A szándék és az akarat az, hogy 
egyre többet adjunk, de az anyagi lehetőségek természetesen mindenkit behatárolnak.  

FAKT AG, Hegyeshalom-Bezenye. Egyáltalán nincs csend, maximum a 
felszínen, hiszen most köttetnek meg a szerződések, most zajlanak a tervezői munkák, 
hiszen az - ahogy ön is fogalmazott - valóban egy agrártörténeti beruházás, 
Magyarország legnagyobb agrárberuházása, és az nem megy máról holnapra, hogy 
rögtön ki is nő a földből. Most zajlanak azok a tervezői munkák, amelyek ahhoz 
kellenek, hogy az építkezés is elindulhasson. Most jön az infrastruktúra-kiépítésnek a 
tervezése, az engedélyeztetése, aztán jön az építés. Csak egy adalékot hadd tegyek hozzá 
a vállalkozás komolyságáról! Felszámolótól vásárolta meg a beruházó ezt a céget, 
lehetősége lett volna arra, hogy ne az első meghirdetett körben vásárolja meg 
száz százalékon, hanem a második vagy a harmadik hirdetési körben, ahol 
természetesen már árcsökkentés lép életbe. Jelzem: a beruházó az első körben, 
száz százalékon vásárolta meg. Ennek az a jelentősége, hogy a két önkormányzat, 
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amelynek kinnlévősége, behajthatatlan adókiesése volt ezen területen, 
száz százalékban hozzá tudott jutni a bevételeihez, ezért volt tehát ez nagyon jelentős, 
és ez egy olyan bizalmi faktor ott a térségben, hogy az önkormányzatok úgy tudnak 
hozzáállni a beruházóhoz, hogy nem rövidítette meg őket, hanem a száz százalékos 
bevételhez hozzá tudtak jutni. Egy ilyen alapokon nyugvó bizalmi helyzet van tehát a 
térségben e vállalkozással kapcsolatban.  

Pályázat, őshonos támogatás, hosszú idő. Azt kell mondjam önnek, hogy 
jelentősen rövidült a pályázatok elbírálási és kifizetési ideje, ezért köszönet a 
vidékfejlesztési államtitkárságnak, nagyon komolyan egyeztettek a kormányhivatallal, 
az Államkincstárral azért, hogy ez megtörténhessen. De igaza van, van néhány, főleg az 
őshonos területen van olyan kérelem, amelynek a kifizetése késedelmet szenved, ez 
azonban nem a pályázatelbírálási rendszernek a kérdése, hanem az egyedi igénylés 
igazolási problémaköre, hogy az igénylés jogszerűsége helytálló legyen. Ez dől el 
nehezen, ezt kell kézzel, utánkereséssel, utánkövetéssel, egyeztetéssel megtenni. 
Mondjuk ki: itt az egy lovat vagy maximum két lovat tartó gazdáról beszélünk, és 
gyakorlatilag körülbelül a kezem és a lábam ujjain meg tudom számolni, hogy hány 
ilyen van még hátra. Ezek az emberek joggal elégedetlenek, de olyan elégtelen 
adatszolgáltatás áll a háttérben, amely nehézséget okoz a kifizetés teljesítésében, ami 
miatt nem tudjuk nagyon egyszerűen kifizetni számukra azt a pár tízezer forintot, 
amelyet ez a támogatás jelent.  

Az öntözés kérdése. Azt kell mondjam, hogy gőzerővel zajlanak az öntözési 
munkálatok, hiszen az öntözési központ felállt. Egyrészt a jogszabályalkotás, másrészt 
a tervezési feladatok rendkívüli módon mennek, 70 öntözési közösség elismertetése 
van folyamatban éppen, a mi térségünkben is a mosoni gazdák több mint 5 ezer 
hektárra vállaltak öntözési közösséget, tehát olyan fokú társadalmi mozgalom is van a 
öntözés mögött, olyan fokú egyöntetű gazdaakarat van a döntés mögött, amelyet 
nagyon jó megtapasztalni, és azt látom, hogy a kormány is igyekszik plusz- és 
pluszforrásokat átcsoportosítani erre a területre, ami nagymértékben fel tudja majd 
gyorsítani ezeket a munkákat. Nagyon remélem, hogy a „Next Generation” programból 
is nagyon komoly százmilliárdok fognak érkezni, hogy felgyorsulhasson az öntözési 
munkálatoknak, beruházásoknak a kérdésköre, és hogyha figyelmesen nézte a 
híradásokat, akkor láthatta, hogy hány harmadlagos vízművet tudtunk már átadni, 
amely száz és száz, illetve ezer hektárokkal növeli az öntözött területek nagyságát. De 
mint ahogy minden munka először a tervezőasztalon, az engedélyezésnél történik, 
ezért természetesen azt, amit ígértünk, hogy a jelenleg vagyis inkább az elmúlt 
esztendőben meglévő 87 ezer hektár öntözött területet megduplázzuk a választási 
ciklusban, azt minden további nélkül tartjuk, mert az egy tartható szám, és mindent 
elkövetünk azért, hogy ez meglehessen. Csak az egyik legnagyobb és leggyorsabb 
beruházást hadd említsem meg: a Mezőhegyesi Ménesbirtok 2500 pluszhektárjának az 
öntözhetőségéről is döntött a kormány, biztosította hozzá a forrást, rohamtempóban 
épül, és jövőre, remélem, át is tudjuk majd adni.  

Steinmetz Ádám képviselőtársamnak hadd mondjam a következőt! Nagyon 
kitartóan és hitelesen is képviseli a balatoni hal kérdéskörét, és én ezt köszönöm szépen 
neki, mert kellően ösztönző ahhoz, hogy mindenki megfelelően tegye a dolgát ebben a 
kérdésben. Egyetértünk. A balatoni hal mint márkanév is fontos dolog, el is követünk 
mindent azért, hogy ez így legyen, és az nagyon helyes felvetés, hogy ne engedjük, hogy 
egy silányabb minőségű, nem a térségből származó halra valaki azt mondhassa, hogy 
balatoni hal, mert ebből is látszik, hogy a fogyasztónak minőséget jelent a balatoni hal. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben mind a Balatoni Halászati Zrt. tevékenysége, 
mind azon halászati szervezetek, amelyek haltermeléssel foglalkoznak, értik, hogy 
mennyire fontos az, hogy a balatoni térségi vízgyűjtő területről legyen, hogy minőségi 
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legyen, hogy azonos vízminőség legyen, hogy azonos táplálék legyen, tehát ez egy 
nagyon-nagyon fontos szempont.  

Persze ilyenkor mindig felmerül - és éppen Magyar képviselőtársam szokott 
bennünket a parlamentben ennek kapcsán ostorozni - a halászat és a horgászat vitája. 
Ez a kérdés eldőlt, és szerintem hogyha megnézzük ennek az eredményét, akkor 
helyesen döntöttünk. 685 ezer horgász tevékenykedik ma ebben a szektorban. És az, 
hogy sikerült megóvni a természetes vizeink halállományát azzal, hogy a halászatot 
beszüntettük - és mondjuk ki a „nehéz” szót -, hogy sikerült felállítanunk azt a védelmi 
rendszert, hogy megszüntetjük az orvhalászatot, az egy nagyon fontos előremenés volt. 
Hogy meg tudjuk óvni a természetes vizeink halbőségét, és azt növelni tudjuk, nagyon 
komoly támogatásokat adunk mindehhez. Ha csak az idei pandémiás időszakot nézzük, 
azt a 800 millió forintot, amellyel a haltelepítéseket támogattuk szerte az országban a 
különböző halastavak kapcsán, az szerintem megint csak egy nagyon fontos dolog volt 
a horgászok és a halgazdálkodás számára. Ezek azok a lépésről lépésre haladó 
történetek, amelyekkel szerintem bizonyítani tudjuk azt, hogy igenis fájó, nehéz döntés 
volt meghozva, és amikor a halászokkal kapcsolatosan felmerül a vita, akkor mindig fel 
kell tenni azt a kérdést is, hogy vajon hajlandóak-e együttműködni és hajlandóak-e 
elfogadni a felajánlott jobbot, a segítséget, vagy csak ahhoz ragaszkodnak, hogy 
fizessük ki a 10 vagy 15 millió forintos halászati eszközeiket. És itt kezdődik a probléma 
számomra, hogy sokszor sokféleképpen próbáltunk segítséget nyújtani, felajánlani azt, 
hogy a különböző horgászati szervezetekben az invazív fajok lehalászásában igénybe 
tudjuk venni az ő szakértelmüket, jöjjenek el, dolgozzanak ott, plusztámogatást adunk 
a pályázataikhoz ahhoz, hogy beruházásokat hajtsanak végre, hogy tógazdaságokat 
hozzanak létre, hogy azt a szakértelmet, tudást, amit ők tudnak, ismernek, 
kamatoztatni tudják a vállalkozásaik során is, erre is hajlandóak lettünk volna, de nem 
ez volt a lényeg, hanem az, hogy hogyan lehet felszínen tartani ezt a problémát, és 
hogyan lehetne mennél inkább nagyítani ezt a problémát, ami, valljuk be, megoldható 
lenne ezekben a formákban. A balatoni hal tehát ilyen téren fontos, számíthat is ránk a 
képviselő úr a jövőben is.  

Egy agrárminiszternek a termőföld védelme mindig elsődleges kell hogy legyen, 
és bizony az ipari beruházások nagyon sok termőföldet vettek el tőlünk, nagyon sok 
esett ki a termelésből, és akkor, amikor a későbbiekben felmerült a termőföld árának a 
növekedése, akkor az egyik valós oka annak, hogy növekszik a termőföld ára, pontosan 
az, hogy ez egy csökkenő jószág, ebből soha nem lesz több, ebből minden évben 
kevesebb lesz, teljesen logikus tehát, hogy növekszik az ára, hiszen aki egy korlátos 
jószághoz hozzá akar férni, az természetesen csak magasabb áron fogja tudni ezt 
megtenni. Jelzem tehát, képviselő úr, igen, jeleztem a kormány e napirendi pontjánál, 
hogy ez termőföldet érint, és hogy próbáljunk olyan területet keresni, amely 
barnamezős vagy más terület. A kormány végül úgy döntött, hogy ez a terület lesz a 
legalkalmasabb arra, hogy megvalósuljon a beruházás, hiszen a térségben a 
gazdaságfejlesztésben, a foglalkoztatásban, a két egyetem, a Debreceni és a 
Nyíregyházi, illetve a Miskolci Egyetem szakképzési struktúrájához kellően igazodó 
beruházás, és ez elősegíti ott a járműipar és a műszaki ágazatok fejlesztését. Ezért 
döntött úgy a kormány, hogy ez Hajdúnánáson épül meg.  

Információáramlás a földhivatal és a kamara között. Van annak jogszabályi 
háttere, hogy ki milyen információra láthat rá, mit nézhet meg, biztosan nem véletlenül 
alakult ki ennek a rendszere, hiszen az információt, a tulajdon információjának a 
védelmét garantálni kell. Hogy ezt átbeszéljük, megvizsgáljuk ennek a lehetőségét, arra 
én természetesen nyitott vagyok. Vonjuk be a kamarát, kérdezzük meg a véleményüket, 
de vannak információs aggályaim ez ügyben.  
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Az állam lépjen fel vevőként a vitás földügyekben. Azt szeretném jelezni, hogy 
elővásárlási joga most is van a magyar államnak, de abba gondoljunk bele, hogy az hogy 
venné ki magát, hogy ha meghirdetnek egy földterületet 2x-ért, és vitatkoznak rajta, 
hogy az 2x vagy 3x, majd jön a magyar állam, és akkor azt mondja, hogy 1x-ért akkor 
megveszem! Önök lázadnának a leginkább, és kapnánk a fejünkre mindenféle 
történeteket, hogy akkor ez hogyan is van. Én azt gondolom, hogy az adást és a vevést 
rá kell bízni az eladóra és a vevőre, és mindazt az egyezséget - természetesen a 
jogszabályi körülményeknek megfelelően -, amely fennáll a két fél között, a 
jogszabályok használatának egyszerűsítésével, könnyítésével támogatni lehet. De hogy 
az állam ebbe durván beleavatkozzék, és eldöntse valamelyik fél javára, vagy 
egyszerűen harmadikként mintegy elorzó fél lépjen fel, az rendkívüli sérelmet 
jelentene, és tudja, mi történne akkor? A két fél nem egymással vitatkozna, hanem 
azonnal mindenki szembefordulna a magyar állammal, és abban a pillanatban a 
magyar állam lenne a hibás. Na, ezt az élményt nem szeretném megadni senkinek, 
hanem nyugodtan harcoljanak csak meg egymással a vitás kérdéseikben! 

Vadászok és külföldiek beutaztatása. Nehéz helyzet van, azt kell mondjam, de 
meg kell látni benne a lehetőséget, hiszen a magyar vadászok sem tudnak külföldre 
menni. Élni kell azzal a lehetőséggel, hogy aki eddig külföldön vadászott, az fedezze fel 
újra Magyarország vadállományát, és használja fel. Én tudom, egyszerű volna azt 
mondani - de képviselőtársam is látja a vírusfertőzöttség alakulását -, hogy tessék, 
nyitva a határ, és akkor mindenki jöjjön csak, és tegye azt, amit akar, de ez nyilván 
felelőtlenség volna. Sokkal inkább az a felelősségünk, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy azon vadásztársaink, akik eddig külföldre jártak vadászni, most itthon tegyék a 
dolgukat, és fedezzék fel a magyar vadállomány gyöngyszemeit. Támogatást adtunk 
nekik, hiszen a vadászok számára biztosítottuk a járulékmentességet, és biztosítottuk 
őket arról, hogy a nehéz helyzetet is túl tudják élni, és könnyítjük az ő 
foglalkoztatásukat.  

Az osztatlan közös kérdésköre. Köszönöm az elismerő szavakat, és biztosíthatom 
arról, hogy a kisparcellák művelésének az elősegítése is napirenden van, hiszen nem 
véletlen akár ez a pályázat sem, amelyet most indítottunk 2,5 milliárd forintra, az a 
15 ezer euro/gazda pályázati lehetőség, amellyel pont a ilyeneket, a legkisebbeket 
akarjuk támogatni, hogy ültessenek még gyümölcsfát, ültessenek még zöldséget, 
dolgozzák fel kézművesen, állítsák elő a kiváló kézműves gasztronómiai termékeket, és 
majd piacra tudjon jutni - így építjük fel tehát szervesen ezeket a folyamatokat. Ez tehát 
nagyon fontos tehát számunkra, hiszen - fogalmazhatok így - a mezőgazdaság 
társadalmasítása pont ezeken a pici parcellákon történik. Hiszen nem mindenki akar 
főállásban megélhetéshez jutni ebből, hanem sokkal inkább szeretne akár 
hobbijellegűen, kikapcsolódásként, másodállásként, keresetkiegészítésként 
foglalkozni ezzel, vagy egy családtagjának pluszbevételi lehetőséget, hátteret 
biztosítani ezzel a területtel, és így, ezekkel a támogatásokkal tudjuk biztosítani azt, 
hogy ezek meglegyenek. És természetesen tárgyalunk az MFB-val egy 
termelőiföldvásárlás-konstrukcióról, hogy akkor, amikor a közös osztatlan 
felszámolása megindul, akkor mindenki számára biztosítani tudjunk egy olyan 
pénzügyi konstrukciót, hogy aki élni kíván a vásárlás lehetőségével, az könnyedén meg 
is tudja azt tenni. (Magyar Zoltán távozik az ülésről.) 

Apáti István képviselőtársamnak jelezném, hogy az orosz piac visszaszerzése 
nem Magyarország kérdése, hanem európai uniós hatáskör, és ha az orosz 
miniszterkollégámat idézem, akkor nem ők kezdték, hanem az Európai Unió vetett ki 
először embargót és piaci korlátozásokat az orosz piacra, ők ezt viszonozzák, ez a 
helyzet, és a viszonzásnak általában mindig az agrárium a vesztese, hiszen az orosz 
piac, való igaz, rendkívül nagy felvevőpiaca volt a magyar mezőgazdasági termékeknek, 
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de ez a kapu bezárult, így másfelé és más versenykörülmények között kell megfelelniük 
a magyar gazdáknak. Európai hatáskör, reméljük, hogy egyszer megoldódik majd ez a 
kérdés.  

A munkavállalók támogatása, a köztehermentesség, az adminisztrációsteher-
csökkentés - ezekkel mind-mind egyet lehet érteni. Azt szeretném jelezni, hogy már 
most sem 120 nap, hanem december 31-éig 180 napig lehet foglalkoztatni, ezt a 
pandémiás időszakban a gazdaságvédelmi csomagban hoztuk be és biztosítottuk, 
hiszen akkor a kamara is jelezte számunkra, és számos gazdamegkeresés volt az 
ügyben, hogy segítsük elő az idénymunkások foglalkoztatásának könnyítését, hogy 
biztosítani lehessen a fizikai munkaerőt az agrárium számára. Akkor hoztuk meg ezeket 
az intézkedéseket, és tettük lehetővé a minimális foglalkoztatási idő kitolását és 
meghosszabbítását.  

A földadásvétel kérdése nagyon képviselőtársaim homlokterében van. 
Csökkenteni a kifüggesztés idejét. El fog jönni az az idő, amikor le kell ülnünk, és át kell 
tekintenünk ennek a helyzetét, hogy hogyan áll ez a földjogi szabályozás, és én azt 
hiszem, minden kormányzati ciklusban megvan ennek a módja. Most az következik, 
hogy a közös osztatlannal egy nagy fába vágjuk a fejszénket, január 1-jétől megindul ez 
a folyamat. Meg kell néznünk, hogy hogyan is állunk, mit fog eredményezni, hogyan 
lesz, és szerintem a ’22-es választás után át lehet tekinteni azt, hogy mit hozott, milyen 
eredményeket tett le az asztalra, min kell változtatni, mit kell korszerűsíteni, az idő mit 
haladott meg, és mivel kell előrukkolnunk ahhoz, hogy ez sokkal zökkenőmentesebben, 
gördülékenyebben menjen, mert lehet, hogy addigra számos olyan félelmünk, 
aggályunk, amely most még a birtokvédelem miatt és a tulajdon szentsége miatt 
fennáll, eliminálódik, és egészen más helyzet lesz majd.  

A földáremelést hozta elő, és hogy mesterséges és valós hatások vannak. Én ezért 
fogalmaztam úgy, azon túl, hogy az a lehetőség megvan, hogy a papír sok mindent elbír, 
és kivédjük a rájelentkező szomszédot, mondjuk azt, hogy ő rájelentkezzen, vagy ha 
rájelentkezik, akkor legalább az az önelégült tudat legyen bennünk, hogy, na, akkor jól 
kibabráltunk vele, és akkor meg kellett hogy fizesse, ez mint lehetőség természetesen 
ott van, de ne abból induljunk ki, hogy ez egy általános jelenség! A földáremelés 
kapcsán - ha megnézzük, látjuk, hogy külföldön még mindig mennyivel magasabb áron 
mennek a földek - az látszik, hogy a föld még mindig egy olyan lehetőség, egy olyan 
adásvételi forma, egy olyan kincs, amely a legjobb lehetőség, tehát a gazdálkodók 
számára nagyobb kincs, mint a föld és annak a vételi lehetősége, nincs. Én emlékszem, 
a családunkban is, ha édesapám és a testvérei találkoztak, a szervusz, jól vagy, hogy 
vagy után száz százalék, hogy öt percen belül máris az adott földkérdések merültek fel, 
hogy akkor mi szerepel abban a szerződésben meg a passzusban meg a rédiában, meg 
hasonlók - jönnek elő ezek a gyerekkori élmények -, mindig a föld volt a kérdés, hogy 
hol van eladó, mennyiért lehet bérelni vagy mennyiért lehet megvenni. Ez örökös 
gazdatörténet, és míg két gazda lesz a Földön, és míg föld lesz a Földön, addig ez mindig 
is kérdéskör lesz.  

Az informatikai fejlesztés, jelentem, folyamatban van. Azon dolgozunk, hogy a 
következő hónapban már be tudjuk mutatni a pilotprojekteket, tehát hogy össze 
tudjunk hívni olyan fórumokat, csak ezt ez a pandémiás helyzet is nehezíti, ezért talán 
próbálunk majd olyan filmeket készíteni, amelyeket megpróbálunk az internetre 
feltenni, amellyel megtanítjuk a gazdákat, tehát bemutatjuk, hogy hogyan fog működni 
egy ilyen közös osztatlannak a megszüntetése, maga a kimérés, melyek azok a 
folyamatok, amelyek történnek. Most a kollégáim azon dolgoznak teljes erővel a 
minisztériumban, hogy novemberben ez meglegyen, hogy a novemberi és a decemberi 
hónap ott legyen arra, hogy tanuljuk, és januárban élesben neki tudjunk indulni ennek 
a helyzetnek.  
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A magyar erdők normatív támogatása. A normatív támogatás mindig EU-s 
szabályozáson alapul, és azt tudom mondani önnek, hogy az új erdők telepítése 12 évig 
normatív támogatással biztosított, tehát egységesítettük, és 12 évre kitoltuk mindet, 
pont azért, hogy az új erdők telepítéséhez kedvet adjunk a gazdáknak. Mert az állami 
erdészeteknél persze vannak mintaprojektek, és az állami erdőgazdaságok most 
540 hektárt telepítettek is, de erre ennyi kapacitásuk van, nekik azonban jellemzően 
üres terület, nagy terület, amelyen bővülhetnének, nincsen. A gazdákat kell tehát 
segítségül hívni, azon embereket, akiknek területük van, és őket kell meggyőzni arról, 
hogy a legjobb befektetés és az eredményes gazdálkodás sikere az erdőtelepítésen 
múlik. Ezért biztosítottuk azt, hogy jelentősen növeltük a támogatásokat, hiszen ha 
belegondol valaki, egy akác- és egy nyarastelepítésért 3 millió forintot adunk, a tölgyes-
bükkösért 1 hektárért 5 millió forintos támogatást adunk, és 12 évig normatív 
támogatást fizetünk, mint a területalapút, azért, hogy addig, amíg bevételkiesése lenne 
a gazdának, aki klasszikus növénytermesztő volt korábban, és azt számolta, hogy neki 
akkor a földalapúból mennyi érkezik, ne szenvedjen kárt, ő 12 évig kapja ezt a 
támogatást, hiszen 12 év után az erdészeti ritkításokból már tud neki olyan bevétele 
lenni, amellyel a gazdálkodást fenn tudja tartani, amely miatt megfontolandó, hogy 
egyébként nagyon alacsony aranykorona-értékű, nagyon gyenge termőterületeken 
termelést vagy erdőtelepítést tudjon folytatni. De itt is azt kell mondjam önnek, hogy 
azt a vállalásunkat, amely arról szól, hogy hogyan tudjuk Magyarország erdősültségét, 
fával borított területének az arányát 27 százalékra növelni, azt nagyon szigorúan 
tartjuk, és lépésről lépésre haladunk.  

Amit a későbbiekben említettek képviselőtársaim, azok a településfásítási 
programok, akciók nagyon sikeresek voltak, be kell vallani, tényleg versenyeztek a 
települések érte, pillanatok alatt leigényelték ezt a mennyiséget, és valóban 
megfontolandó ennek a folytatása; ez azért kell, hogy minél szélesebb társadalmi 
réteget tudjunk bevonni, minél több embernek tudjuk megtanítani, hogy vigyázni kell 
rá, hogy ápolni kell, hogy nem mindegy, hogy milyen fát ültetünk, és nem mindegy, 
hogy hova. Ezek azok a munkák, amelyek nagyon fontos befektetések azért, hogy majd 
a természetvédelemben, az erdők védelmében, a környezetünk védelmében ezek 
visszacsatolásra kerüljenek, és megvalósulásra kerülhessenek.  

A családi házak közelében lévő öntözés kérdése, ennek a helyzete. Az a helyzet, 
hogy gyakorlatilag semmilyen kötelezettség nem lesz a házaknál lévő fúrt kutak 
kérdésében, hiszen mindazon kutak, amelyek a vízzáró réteget nem érintik és nem 
fúrják át, gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentenek az ivóvízbázisra, ezért azon 
kutak esetén sem bejelentési, sem semmilyen kötelezettség a továbbiakban sem lesz. 
Egészen más a helyzet természetesen azokkal a kutakkal, ahol ipari jellegű vízkivétel 
zajlik, amelyekre komoly gazdálkodás alapul, azoknak a kutaknak az ellenőrzése, 
bejelentése természetesen szabályozott körülmények között kell hogy legyen, az egy 
egészen más kategória, hiszen hogyha valaki a kertben megöntözi a palántáit, az nem 
is öntözés, hanem az igazából egy locsolás, tehát az egy teljességgel elhanyagolható 
dolog, a talajvíznek az újrahasznosítása, mintegy körforgás.  

Czerván képviselőtársamnak hadd köszönjem meg az elismerő szavait a KAP-
tárgyalások kapcsán! Volt benne része, tehát ha valaki tudja a teremben ülők közül, 
hogy ez mekkora nehézség, az az államtitkár úr, a két államtitkár úr, így van, hiszen ők 
nagyon sokat küzdöttek már a korábbi ciklusban is azért, hogy a magyar gazdák a mai 
követelmények és a mai körülmények között tudjanak termelni. Ez az államtitkár úr 
elmúlt ciklusbeli munkáját dicséri, ezért nagyon nagy elismerés számomra az, hogy 
utódainak, egykori kollégáinak a munkáját úgy ítéli meg, hogy most is jól küzdöttek, és 
a magyar gazdák megfelelő körülmények között fognak tudni eredményesen 
gazdálkodni. Köszönöm szépen neked ezt, államtitkár úr.  



41 

Az új támogatási jogcímek megjelenése. Két év átmeneti időszak van, ’23-tól fog 
élesedni, és akkor fogjuk tudni bevezetni.  

Az országfásítási program folytatásának kezdeményezését támogatom én 
magam is. Keressük a forráslehetőséget az erdészeti és földügyekért felelős 
államtitkársággal, hiszen amit most fordítottunk erre, az 500 millió forint, és keressük 
az újabb forrásokat arra, hogy folytassuk ezt a programot, mert nagyon népszerű, 
nagyon széles társadalmi réteget tud elérni.  

Valóban úgy van, hogy 2010 óta egy töretlen fejlődés van az agrárágazatban, a 
kibocsátási számokban és az exportteljesítményünkben is, az export-import rátában is 
mind-mind érzékelhető az a fejlődés, amely a magyar agráriumot jellemzi. Köszönet 
ezért a magyar gazdáknak és természetesen mindenkinek, aki ennek az irányításában, 
koordinálásában részt vett. 

Győrffy Balázs elnök úrnak külön szeretném megköszönni a kamara munkáját, 
azt, hogy a falugazdász-hálózat keretén belül, a támogatási, tájékoztatási rendszereken 
keresztül a nehéz időszakban is segítséget nyújtottak a gazdáknak azért, hogy 
zökkenőmentes lehessen a munkájuk. Az, hogy májusban az előlegbejelentésre az 
egységes kérelmeket száz százalékban be tudták adni a magyar gazdák, az egy óriási 
teljesítmény; az egy óriási teljesítmény akkor, amikor, gondoljunk bele, más 
foglalkoztatási ágak a home office-tól voltak hangosak, attól, hogy nem lehet találkozni 
emberekkel, nem lehet bemenni a munkahelyre, a falugazdászok ott voltak a 
gazdáknál, segítettek kitölteni az egységes kérelmet, és azok határidőre száz 
százalékban megszülettek, ez egy fantasztikus dolog. És köszönöm szépen azt az 
együttműködést, amely a magyar kormány és az Agrárgazdasági Kamara között 
létrejött, ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy sikereket tudjunk elérni.  

Jakab István elnök úrnak köszönöm az elismerő hangokat, az építkezésnek az 
elismerését, azt, hogy a kamara, a MAGOSZ, a minisztérium közösen, a magyar 
gazdákkal karöltve küzdünk azért, hogy Európában olyan helyünk, szerepünk, 
lehetőségünk legyen, hogy szerte Európa polcain ott legyenek a magyar termékek, hogy 
az olyan minőségben és olyan mennyiségben legyen, ami egyrészt itt a megélhetést, 
másrészt meg természetesen ennek az országnak a fennmaradását tudja biztosítani. 
Végtelenül jó érzés látni azt az erőt, amely a vidéki összefogásban és a vidéki 
megmaradásban megnyilvánul.  

Font Sándor elnök úrnak külön köszönöm az intő szavait, és azért is kezdtem a 
válaszaimat az ő gondolatainak a folytatásával, mert valóban úgy van, azt a 
leghatározottabban vissza kell utasítani, hogy az európai gazdák felelősek az európai 
környezetszennyezésért. Azt az alapállást kell felvennie mindenkinek, hogy az európai 
gazdák a legjobb partnerek és a legjobb együttműködő felek abban, hogy a 
környezetünk minőségének megóvásáért közösen tegyünk. Hát, ha belegondolunk, kik 
a leginkább érdekeltek abban, hogy a környezetünk minősége jó legyen? Nem azok, 
akik nap mint nap pont a környezetben, a természetben küzdenek a természet erőivel 
azért, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert tudjunk az asztalra letenni? 
Őket beállítani a legnagyobb kár okozóinak, az szemfényvesztés, és a legnagyobb 
tévedés, ami egy társadalmi szervezet életében előfordulhat, hogy nem szövetségest, 
hanem károkozót lát az európai gazdatársadalomban. Ez súlyos hiba. Nekünk 
dolgoznunk kell azon, hogy ezt a téves nézetet meg tudjuk változtatni. Szövetségesek, 
legjobb partnerek vagyunk abban, és a legtöbb áldozatot hozók vagyunk azért, hogy ezt 
megtegyük.  

Sokszor felmerül egy kérdés a „New Generation” programban és a „Farm to 
Fork” programban is, amikor azt mondják, hogy áldozatot kell hozniuk a gazdáknak 
azért, hogy teljesüljenek a zöldcélok. Ebben nem is szeretnék vitatkozni, igen, mi is 
felelősek vagyunk, áldozatot is kell hozni, mert az unokáinknak tartozunk felelősséggel 
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azért, hogy megőrizzük számukra is a környezetünk minőségét, de az elveken kell 
vitatkozni. Azt én kevésbé támogatom, hogy generálisan mondjuk ki azt, hogy 
mindenki 30 százalékkal csökkenti a növényvédőszer-használatot vagy éppen 
mindenki csökkenti a műtrágyahasználatot. Azt is megmondom, hogy miért nem 
támogatom ezt az elvet: mert ez fenntartja a különböző gazdák közötti versenyhátrányt. 
Ha valóban tenni akarunk a környezetért, akkor mondjuk ki generálisan: 1 hektár 
területre ennyi hatóanyagot engedélyezünk mindenkinek, és ez legyen egy abszolút 
értékű szám, és akkor nincs hátrányban senki, és akkor európai összcélban el lehet érni 
a 30 százalékos csökkentést. De az nem lehet, hogy egy holland gazda ma háromszor 
több hatóanyagot használhat 1 hektárra, mint mi, és ő is csökkent 30 százalékot, és mi 
is csökkentsünk annyit. Mondjuk ki, mennyit lehet használni 1 hektárra, hogyan lehet 
a növényvédőszer-nyomást fenntartani, mondjuk ki azt a számot, és én teljesen biztos 
vagyok abban, hogy a magyar gazdák vállukat megfeszítve jó szándékkal állnak hozzá 
ehhez a kérdéshez, és teljesíteni fogják ezeket a számokat. De az nem lehet, hogy a 
később csatlakozó európai uniós országokra egészen más szabályok vonatkozzanak, 
hiszen nekünk már a csatlakozásunk pillanatában jóval kevesebb hatóanyag 
felhasználását tették lehetővé, ez a csatlakozásunk feltétele volt. Ezért ez egy elv, 
amelyen persze lehet vitatkozni, lehet veszekedni. 

Azért hoztam ezt elő, hogy mindenkiben eloszlassam azt a kételyt, amely arról 
szólna, hogy a magyar gazdák ellene vannak a zöldcélok elérésének. A magyar gazdák 
partnerek kívánnak lenni abban, hogy minél minőségibb legyen a környezetünk, hogy 
minél inkább vigyázzunk a teremtett világunkra, mert ez elemi érdeke minden egyes 
magyar gazdának.  

Elnök úr, köszönöm a lehetőséget.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a válaszokat, és azt külön, hogy 

minden felszólalónak külön megadta az adekvát választ.  
Lenne egy kérésem. Egy komoly feladatot állítottunk magunk elé tavasszal, 

amikor az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetése kapcsán úgy gondoltuk, hogy 
bármennyire is kritikus és nehéz, de amit az elődeink nem vállaltak, mi megtesszük, és 
ahogy a miniszter úr is említette, az úgynevezett osztóprogram létrejöttével, majd 
annak a közismertté tételével hamarosan mindenki számára világossá válik, hogy aki 
ilyenben érintett, annak mit kell tennie, mi lesz az eljárás menete. De halljuk azt a 
véleményem szerint sem helyes és ide nem illő megfogalmazást, hogy ezzel, az osztatlan 
közös tulajdonok szétírásának a törvényével az úgynevezett 300 hektár tulajdoni 
korlátot felülírjuk abban az esetben, ha egy ilyen tulajdonos már rendelkezik 
300 hektárral - ugye, nagyon lényeges a szabály -, és ekkor még az osztatlan közös 
tulajdon szétírásával plusztöbblete lenne, amit most kivételesen megenged a 
jogszabály. Ugyanígy régóta megengedi ezt a 300 hektáros korlátnál a jogszabály, 
egyéb jogszabály, az örökösödési szabály esetében, hogyha valaki örökség útján jut 
termőföldhöz. A mi véleményünk szerint, mi azt állítjuk, hogy ez egy nagyon kicsi 
számú esetben jöhet csak létre, és minimális lesz ez a földterületnagyság-átlépés a 
300 hektár fölé.  

Ezért, hogy ezt a vitát elkerüljük, én kezdeményezem, hogy a miniszter úr az 
NFK-tól vagy az erre hivatott szervtől kérje le, és juttassa el a bizottságunkhoz, hogy 
ma, jelenleg hány gazdának van - és én itt írtam sávokat, amelyeket önkényesen 
javasoltam - 1 és 10 hektár közötti tulajdona, majd hány gazdának van 10 és 50 hektár 
közötti, majd 50 és 100 hektár közötti, majd 100 és 300 hektár közötti, valamint 
300 hektár fölötti tulajdona. Ebből rögtön látunk majd egy képet, hogy hogyan is oszlik 
meg Magyarország földtulajdoni szerkezete a birtokméretek alapján is tulajdonosra 
levetítve. Ez azért lenne fontos, mert ha létezik is 300 hektár fölötti földtulajdonos ma 
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Magyarországon, és ezt a rendszer valamiért megengedte - ez, ugye, csak örökléssel 
jöhetett létre, más módon nem -, akkor most látjuk, hogy mennyi a kiinduló szám, most 
október-novemberben meglátjuk, hogy most ennyi. Aztán meg fog indulni az osztatlan 
közös szétírása, és nézzük meg, hogy ez a szám mennyire mozdul el netán az 300 hektár 
fölötti új tulajdonosok esetében, és akkor, én bízom benne, értelmetlenné válik ez a 
vita, ez a fenyegetettség, hogy mi megengedjük, kinyitjuk a szelepet, hogy most már 
bárkinek korlátlanul lehet 300 hektár fölötti földtulajdona. Maradjunk tehát a számok 
nyelvénél, és egy jó kiindulási alappal tudunk akkor nekivágni az osztatlan közös 
szétírása gyakorlati megvalósításának. Úgyhogy erre a sávos beosztásra, amelyet itt 
most felsoroltam, ilyen kategóriákra lebontva kérnénk szépen a bizottságot 
tájékoztatni a magyar földtulajdonosok birtokszerkezetéről. Köszönöm szépen.  

További kérdések, válaszok 

Most a második körben - itt már rövidített kérdéseket kérnék szépen 
mindenkitől - Steinmetz Ádámnak adok szót. 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, és köszönöm 

szépen a miniszter úrnak az, azt kell mondjam, minden kérdésre adott válaszát, 
ráadásul érdemi válaszát - két éve vagyok országgyűlési képviselő, és kevés kollégájáról 
mondható el ez a hozzáállás, úgyhogy én ezt nagyon köszönöm, ezt nagyon becsülöm 
önben -, és éreztem a konstruktivitást is.  

Lehet, hogy egyetlen kérdésben félreérthetően fogalmaztam, mégpedig a 
földadásvétellel kapcsolatban, amikor is, mondjuk, teszem azt már kétszer elutasítják 
egy föld adásvételét, az eladó nem tudja eladni, értékesíteni a földjét. Én arra 
gondoltam, hogy ekkor, és csak és kizárólag ekkor az állam léphessen be vásárlóként 
piaci áron, tehát adjon egy ajánlatot az eladónak, hogy az állam ennyi pénzért 
megveszi; ha az kevesebb, mint amennyiért kifüggesztették, mert az a piaci ár, akkor 
ezért, ha több, akkor esetleg több, ezt a szakértők tudják, a kamarának is vannak adatai, 
tehát legyen lehetősége az eladónak dönteni, hogy ő mégis értékesíti, akár a 
szerződésben rögzített ártól eltérő értéken, drágábban vagy olcsóbban, csak legyen 
forgalomképes, az egyébként forgalomképes ingatlanvagyona ne váljon a gyakorlatban 
forgalomképtelenné a kormányhivatal elutasító vagy a szerződést megtagadó 
határozata értelmében.  

Én ezt gondolom, aztán nyilvánvalóan utána már azt ki lehet függeszteni akár 
azon az értéken is, amiről szó volt, hogy esetleg felülárazva kerülnek kifüggesztésre, 
azon az értéken az állam a következő nap kifüggesztheti, amennyiért megvette, vagy 
egyéb birtokpolitikai célok megvalósítására is használhatja azt a földet. Ha tehát 
félreérthetően fogalmaztam, akkor a javaslatom erre irányult. Köszönöm, hogyha erre 
kaphatnék még egy reakciót.  

 
ELNÖK: Igen, megadom a szót a miniszter úrnak.  
 
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm szépen. Az elvet értem, egyet is 

értek vele, a gyakorlati megvalósításon még dolgozni kell, tehát azt kell megtalálnunk. 
Mert az elvet értem, hogy nem lehet lebénítani, amikor akár egy családi problémát meg 
kell oldani, mert van egy élethelyzet, és ebből kell kiindulnunk, ha van egy elhalálozás 
vagy bármi, egy olyan élethelyzet, amely súlyos nehézséget idéz elő, és belefut valaki 
egy rendezetlen adásvételbe, akkor ott valamilyen lehetőséggel élni kell, magát az elvet 
tehát értem. A gyakorlati kivitelezés lehetőségét kell kidolgozni ahhoz, hogy ez 
megvalósulhasson, és akár az ilyen rendkívüli körülményeket felsorolva vagy 
rendkívüli körülményre hivatkozva vagy vis maior helyzetre hivatkozva lehetővé tenni, 
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hogy akkor az állam mondjuk valóban a piaci értéken felajánlhassa azt a mentő jobbot, 
hogy kvázi mint elővásárló belép, és megoldja ezt a felbonthatatlan helyzetet, és tegye 
a dolgát. Értem, amit mond a képviselő úr, és köszönöm szépen ezt a felvetést.  

Engedjen meg, kedves elnök úr, egy jó hírt! 
 
ELNÖK: Azt mindig szívesen halljuk. 
 
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Mert kaptam egy sms-t, és nem akarok 

eltekinteni tőle, hogy érzékeljék, mitől ér fülig a szám. Önök a mezőgazdaság iránt 
érdeklődő emberek. Japán a sertés esetében is feloldotta a regionalizáció tilalmát, tehát 
Japán is figyelembe veszi most már a regionalizációt, azaz innentől kezdve 
megindulhat majd a sertéshús Japánba, ami egy nagy segítség, és a piaci nehézségek 
megoldását megint csak tudja segíteni. Úgyhogy ezt a jó hírt muszáj volt önökkel első 
kézből megosztani. (Dr. Bognár Lajosnak:) Kedves államtitkár uram, köszönöm neked 
onnan a sarokból az sms-t, Bognár Lajos a jó hír hozója. Nagyon sokat dolgozott azon, 
hogy mindezt el tudja érni, ez - nyugodtan fogalmazhatok így – egy bravúros 
diplomáciai siker. Lajos, államtitkár úr, köszönjük szépen neked. 

 
ELNÖK: Igen, köszönjük szépen a jó hírt. A múltkor, amikor Bognár Lajos 

helyettes államtitkár urat hallgattuk meg, akkor is szóba került ez a gigászi munka, a 
NÉBIH szerteágazó munkája, hiszen a gyógyszernek nem minősülő termékek 
forgalmazásától kezdve az állategészségügyet a legsúlyosabb veszéllyel fenyegető 
vírusküzdelmekben is részt kell venniük, és hadd ne soroljam a szerteágazó területeket! 
Úgyhogy ez egy újabb értékes győzelem, amely az ő munkájukat bizonyítja. Én ezt 
köszönöm szépen. 

Amennyiben… (Jelzésre:) Igen, még van jelentkező, Apáti Istvánnak szintén 
szót adok. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen a miniszter úr első körös 

válaszait, egy kivételével minden kérdésemre választ kaptam, úgyhogy ha nincs most 
azonnali válaszadási lehetőség, az idő ilyen értelemben nem sürget, nem szorít, de hadd 
legyek annyira kitartó, hogy az erdőfelújítási biztosítékokra vonatkozó szabályok 
finomításával, enyhítésével kapcsolatban akkor konzultációs lehetőséget kérjek, mert 
véleményem szerint lenne miről beszélnünk vagy tárgyalnunk. Kivárom az időt 
természetesen.  

 
DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm a képviselő úr megértését, de azt 

itt nem tudjuk megoldani, viszont itt van a kiváló államtitkár úr Zambó Péter 
személyében, és ő nyitott arra, hogy leüljenek, és megvitassák ennek a lehetőségét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben - most még egyszer végignézek a 

bizottsági tagokon - nincs további jelentkező a miniszter úr megszólítására (Senki nem 
jelentkezik.), akkor én meg szeretném köszönni a miniszter úrnak és 
államtitkárcsapatának a beszámolót, a felkészülést és a jó híreket. Kívánom a miniszter 
úrnak, hogy a tervezett programjai valósuljanak meg, van egy-két kihívás még ön előtt 
ebben az időszakban, mint ahogy jelezte, például a bortörvény és a most induló 
osztatlan közös, netán a hamarosan, ebben a félévben majd megszavazásra kerülő, a 
családi gazdálkodókat érintő törvényi változás; ezek olyan területek, amelyek szinte 
minden magyar gazdálkodóra hatással lesznek, tehát ezek nagyon nagy területet lefedő 
jogszabály-módosítások. Legyen ereje a minisztériumnak, hogy ezeket a terveink 
szerint végre is tudja hajtani! Köszönöm szépen a beszámolót. 
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A 3. napirendi pontot ezzel lezárom. (Dr. Nagy István és a napirendi pont 
tárgyalására érkezett vendégek elhagyják az üléstermet.) 

Egyebek 

A 4. napirendi pontra, az egyebekre térünk rá. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
bármilyen kérdése, bejelentenivalója az egyebekben. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Nekem sincs ilyen, úgyhogy a 4. napirendi pontot, az egyebeket is lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc) 

Czerván György 
a bizottság alelnöke 

 Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


